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Beržai Žvejų gatvėje paruošti „skerdimui“? Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykštėnė, Anykščių menų inkubatoriaus rezidentė Ra-
munė Pra savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo nuotrau-
komis, kuriose matyti, kaip atnaujintoje Žvejų gatvėje, ša-
lia kelio, tarsi įkalinti auga vargšai beržai. 

„Laba visiems, tai yra ką tik rekonstruotoje Žvejų g. 
Anykščiuose. Trys nuostabūs beržai paruošti skerdimui, ne 
kitaip. Čia tokios išsaugojimo technologijos? Prašau paaiš-
kinkit?!“ - prašė menininkė.

Štai toks sprendimas buvo pasitelktas, siekiant išsaugoti pakelė-
je augančius beržus.

Po įkeltomis nuotraukomis 
savo nuomonę išsakė ir kiti 
pasipiktinę tokiu įdomiu spren-
dimu žmonės. Jie kreipėsi į 
„Anykštos“ redakciją prašyda-
mi gelbėti vamzdžiuose įkalin-
tus medžius.

Žvejų gatvės gyventoja Vi-
joleta rašė: „Kiek mes vargom, 
visur raštus rašėm, kad nekirs-
tų žmonių sodintų medžių, vis 
tiek viską išdarkė, labai skaudu. 
Dabar jau griūna jų aukštai su-
piltas takas, pavojinga važiuot 
- VMV iš Žvejų gatvės.“ 

Ponas Artūras antrino išsa-
kytai nuomonei: „Na ir pavaro 
mieli žemiečiai. čia ką… įsi-
rengėt ežių ir varlių gaudykles? 
Reikia gi dar dasigalvot iki to-
kių dalykų. Kokius sapnus rei-
kėtų sapnuot, kad tokius daly-
kus padaryt.“

Ponia Evelina pastebėjo: 

„Bus dar didysis medžių pjovi-
mas žemės ūkio turgaus įvažia-
vime nuo „Norfos“ pusės!!! Su 
„Maxima“ neina tartis, supran-
tate... Kažkokių krūmų priso-
dins - pagal juos, bus gražiau... 
Mūsų savivaldybei nusispjaut, 
kas mūsų mieste... Jie visai 
nesidomi, kas vyksta ir kas ką 
daro.“

Paprašytas pakomentuoti si-
tuaciją, rajono meras, biologas 
Sigutis Obelevičius buvo kiek 
kitos nuomonės ir beržams di-
delio pavojaus neįžvelgė.

„Manau, kad toks yra spren-
dimas projektuotojų. Jei reikė-
jo rinktis - nupjauti medžius ar 
išsaugoti, - pasirinko išsaugoti. 
Juk nepaliksi medžių gatvėje. 
Viskas bus gerai su tais beržais, 
susirūpinusiems komentato-
riams patariu nesijaudinti“, – 
sakė S. Obelevičius. 

Gaisras prišaukė mirtį
Naktį iš antradienio į tre-

čiadienį (iš liepos 5 į liepos 
6-ąją) Andrioniškyje sudegė 
mūrinis namas. 

O netoli sudegusio namo, 
savo namų kieme, rasta mi-
rusi 1953 metų gimimo mo-
teris. Tikėtina, kad moteris 
ėjo į gaisrą ir ją dėl patirto 
streso ištiko infarktas ar in-
sultas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mūrinis namas Andrioniškyje greičiausiai užsidegė dėl elektros instaliacijos gedimo.

Albumas. Pasaulio anykštėnų 
bendrija su rašytoju Rimantu 
Povilu Vanagu ir fotomenininku 
Jonu Junevičiumi artėjant Pa-
saulio anykštėnų bendrijos 30 
metų jubiliejui išleido albumą 
„Pasaulio Anykščiai“! Albume 
anykštėnų portretai, švenčių ir 
renginių akimirkos. Leidinį iš 
dalies finansavo Anykščių ra-
jono savivaldybė, tam skyrusi 
750 Eur.

Gelbėjo. Du vakarus iš eilės 
ugniagesiai gelbėtojai važiavo į 
Anykščių rajono kaimus padėti 
medikams į greitosios pagalbos 
automobilius įkelti sunkias-
vorius ligonius. Liepos 6-ąją 
ugniagesiai gelbėtojai vyko į 
Burbiškį, liepos 7-ąją - Viešintų 
seniūnijos Skudų kaimą.

Festivaliai. Anykščių rajo-
no savivaldybės administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešaitė 
pasirašė įsakymą, kuriuo iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto parėmė tradicinius 
festivalius. 4 700 eurų skirta 
festivaliui „Devilstone“,  4 250 
eurų - festivaliui „Purpurinis 
vakaras“, 3 400 eurų – „Troš-
kimams“. Parama iš biudžeto 
skirta dešimčiai festivalių. 

Vasara. Kavarsko pagrindi-
nės mokyklos-daugiafunkcio 
centro Traupio skyriaus mo-
kiniai dalyvavo vaikų vasaros 
užimtumo projekte „Mokykis 
gamtoje, bendrauk ir atrask 
save“. Susipažino su vaistažolių 
nauda, gamino žvakes ir muiliu-
kus, apsilankė Orvidų akmenų 
muziejuje, Japoniškame sode, 
Baltų mitologiniame parke. 

Skelbimas. Asmeniniai skel-
bimiai apie naudotus daiktus, 
nurodant kainą ne didesnę nei 
20 Eur, portale anyksta.lt publi-
kuojami nemokamai.

Andrioniškyje sudegęs namas 
priklauso žurnalistės, buvusios 
Anykščių rajono komunikaci-
jos specialistės Violetos Kara-
liūnaitės tėčiui. 

Vyras gyveno vienas, o nuo 
mirties jį išgelbėjo šuniukas. 
Andrioniškiečio kaimynai 
„Anykštai“ sakė, kad šuniukas, 
pajutęs dūmus, ėmė loti ir priža-
dino šeimininką.

Paskelbtas 
nuosprendis 
anykštėno 
pagrobimo 
byloje 

Apvogė 
kompoziciją 
„Kova“ 
kuriančią 
menininkę

Gandrai 
nusprendė 
namus statytis 
ant kryžiaus

Zaporižėje - 
nerimas dėl 
okupantų 
artėjimo   

Svėdasų 
didžiųjų 
apaštalų 
atlaiduose 
parodos ir 
susitikimai
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spektras

Partrenkė moterį ir pabėgo
Liepos 5-ąją apie 17 val. 15 min. Svėdasuose, J. Tumo – 

Vaižganto gatvėje, motociklas partrenkė pėsčiąją (g. 1945 
m.), kuri per pėsčiųjų perėją stūmėsi dviratį.

Pėsčioji buvo sužalota, o 
motociklo vairuotojas iš eismo 
įvykio pabėgo. Utenos apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-

sariato suvestinėje nurodoma, 
kad motociklo markė ir valsty-
binis numeris nežinomi.

Visgi Utenos apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato Reagavimo skyriaus 
viršininkas Valdas Palionis 
„Anykštai“ sakė, kad pradėtas 
ikiteisminis tyrimas yra pakan-
kamai perspektyvus - įvykio 
vietoje rasta apdaužyto moto-

ciklo detalių. Panašu, kad bent 
preliminariai yra ir įtariamasis. 

V.Palionis dėstė, kad bijo 
užbėgti įvykiams už akių, ta-
čiau greičiausiai avarijos kal-
tininkas yra ne svėdasiškis ir 
net ne Anykščių rajono gyven-
tojas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mokytoja Eugenija Vingrienė (1931-2022)
Liepos 3 dieną, likus dviem savaitėms iki 91-ojo gimta-

dienio, mirė anykštėnė mokytoja Eugenija Vingrienė.

E.Vingrienė nuo 1953-iųjų 
iki 1989-ųjų anykštėnų vaikus 
mokė geografijos, ilgą laiką ji 
buvo ir Anykščių Antano Vie-
nuolio vidurinės mokyklos di-
rektoriaus pavaduotoja. 

1977-aisiais E.Vingrienei 
suteiktas SSRS liaudies moky-
tojos vardas. Ji buvo pirmoji ir 
vienintelė Lietuvos mokytoja, 
pelniusi aukščiausią profesinį 

įvertinimą Sovietų Sąjungoje. 
1983 metais Maskvos tele-

vizija apie E.Vingrienę sukūrė 
dokumentinį filmą. 

Mokytoja buvo apdovano-
ta Darbo raudonosios vėlia-
vos ordinu, medaliais. Darbo 
raudonosios vėliavos ordinas 
buvęs vienas iš aukščiausiųjų 
sovietinių apdovanojimų. 

E. Vingrienė yra buvusi 

Anykščių rajono moterų tarybos 
pirmininkė, Anykščių rajono ir 
Anykščių miesto darbo žmonių 
deputatų tarybų deputatė.

Su vyru, taip pat mokytoju 
Antanu Vingriu (g.1928 m.) 
E.Vingrienė užaugino sūnus Ar-
vydą ir Audrių, sulaukė penkių 
anūkų. Audrius Vingrys - buvęs 
Anykščių sąjūdžio lyderis,  

E.Vingrienė palaidota Čeko-
nių (Debeikių sen.) kapinėse.  

-ANYKŠTA

pro memoria

Tranzitas. Kaliningrado tran-
zito problema yra valdančiųjų 
sukelta „audra stiklinėje“, ku-
rios nebūtų laiku pasikonsulta-
vus su Europos Komisija, mano 
opozicinių „valstiečių“ lyderis 
Ramūnas Karbauskis. Jo teigi-
mu, statybinių medžiagų kie-
kiai, vežami iš Rusijos gilumos į 
Kaliningrado eksklavą, yra „mi-
nimalūs“, nes daugumą statybi-
nių medžiagų Rusija plukdosi 
jūrų keliu. ES paskelbus sank-
cijas Rusijai Lietuva nuo bir-
želio vidurio per savo teritoriją 
neleidžia iš pagrindinės Rusijos 
dalies į Kaliningrado sritį vežti 
plieno ir kitų juodųjų metalų. 
Liepos 10-ąją įsigalioja sankci-
jos rusiško cemento ir alkoholio 
gabenimui per ES šalis.

Draudimas. Vyriausybė tre-
čiadienį pritarė Seimo narių 
siūlymui prekybininkams už-
drausti nemokamai dalyti la-
bai lengvus plastiko maišelius, 
tačiau projektą siūlo tobulinti.
Anot Aplinkos ministerijos, 
turėtų būti numatytos kitos al-
ternatyvos, kokius maišelius ar 
kitas pakavimo priemones pir-
kėjai galėtų nemokamai rinktis 
sveriamiems produktams supa-
kuoti. Anot jos, taip pat turėtų 
būti nustatyta tokio draudimo 
išimtis sveriamiems šviežios 
mėsos ir žuvies produktams, 
nesant tyrimais pagrįstų kitų 
alternatyvių pakuočių, kurios 
užtikrintų šių maisto produk-
tų saugą ir higieną. Siūloma 
pritarti ir kito siūlymo tikslui 
– įpareigoti pakuočių gaminto-
jus ir importuotojus privalomai 
ženklinti biologiškai skaidaus 
plastiko pakuotes ir turėti ser-
tifikatą, tačiau siūloma Seimui 
jo nesvarstyti. Teigiama, jog 
siūlymas nesuderinamas su ES 
reguliavimu ir laikytinas laisvo 
prekių judėjimo suvaržymu.

Kandidatas. Jungtinės Ka-
ralystės Bendruomenių Rūmų 
narys konservatorius Tomas 
Tugendhatas pranešė, kad sieks 
tapti Boriso Johnsono įpėdiniu, 
ir tapo pirmuoju kandidatu, pa-
skelbusiu apie savo siekius po 
premjero pranešimo apie pla-
nuojamą atsistatydinimą. Parla-
mento Užsienio reikalų komite-
tui vadovaujantis T. Tugenhatas 
laikraščio „Daily Telegraph“ 
nuomonių skiltyje patvirtino, 
kad ketina siekti Konservatorių 
partijos vadovo posto, ir sakė 
sieksiantis suburti „plačią koa-
liciją švariai pradžiai“. Šis po-
litikas laikosi griežtos pozicijos 
Kinijos atžvilgiu, bet kritikuoja 
pernai rugpjūtį įvykusio Brita-
nijos vyriausybės karių išvedi-
mo iš Afganistano chaotišką or-
ganizavimą. Kitą savaitę turėtų 
būti paskelbtas naujo partijos 
lyderio rinkimų tvarkaraštis.

-BNS

Paskelbtas nuosprendis anykštėno pagrobimo byloje 
Panevėžio apygardos teisme ketvirtadienį, liepos 7-ąją, 

paskelbtas nuosprendis didelį atgarsį sukėlusioje anykštėno 
pagrobimo byloje  Teismas kaltais pripažino vyrus, pagro-
busius anykštėną iš jo paties sodybos ir  beveik 2 paras jį 
laikiusius uždarytą ankštoje dėžėje šaltyje, o vėliau leisgyvį 
palikusius nuošalioje vietoje.

„2020-ųjų gruodžio viduryje 
šalia nuošalaus Anykščių rajono 
kelio buvo rastas gulintis surištas 
ir polietileno plėvele apsuktas 
anykštėnas. Skubiai nugabentam 
į ligoninę vyrui nustatyti daugy-
biniai kūno sumušimai ir galūnių 
nušalimai, jam buvo sutrikusi 
kraujo apytaka ir vidaus organų 
veikla. Teismo medicinos eksper-
tai vėliau nustatė, kad jam sunkiai 
sutrikdyta sveikata. Jei anykštė-
nas dar kurį laiką būtų pragulėjęs 
ant kelio, nebūtų išgyvenęs.

Dėl įvykio buvo pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Jį atliko Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato kriminalinės polici-
jos Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo skyriaus pareigūnai, o 

tyrimui vadovavo bei valstybinį 
kaltinimą teisme palaikė Panevė-
žio apygardos prokuratūros Or-
ganizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo skyriaus (ONKTS) 
prokuroras Mantas Jurkėnas.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo 
nustatyti ir sulaikyti penki įtaria-
mieji – Vilniaus, Alytaus, Druski-
ninkų, Varėnos gyventojai. Jiems 
buvo pareikšti kaltinimai kanki-
nant ir itin žiauriu elgesiu sunkiai 
sutrikdžius anykštėno sveikatą, 
panaudojus fizinį smurtą ir su-
keliant pavojų nukentėjusiojo 
sveikatai bei gyvybei neteisėtai 
atėmus jam laisvę. Jie buvo kal-
tinami šias veikas atlikę veikiant 
bendrininkų grupėje. Dviem iš jų 
pareikšti kaltinimai ir dėl paliki-

mo be pagalbos, kai gresia pavo-
jus žmogaus gyvybei.

Dėl atliekant kratas rastų radi-
nių trims iš šių vyrų pareikšti kal-
tinimai ir dėl disponavimo nar-
kotinėmis medžiagomis neturint 
tikslo jas platinti, o vienam iš šio 
trejeto – ir dėl neteisėto dispona-
vimo šaunamuoju ginklu. Pas-
tarasis – anykštėno pagrobimo 
organizatorius, 34 metų Varėnos 
rajono gyventojas M. M..

Tyrimo duomenimis, brutaliai 
iš savo sodybos pagrobtas anykš-
tėnas buvo automobilio bagažinė-
je nuvežtas į vienam kaltinamųjų 
priklausančią sodybą Alytaus 
rajone. Ten surištas vyras buvo 
uždarytas ankštoje dėžėje, kuri 
beveik dvi paras stovėjo metali-
nėje cisternoje. Tuo metu lauke 
buvo 2 laipsniai šalčio.

Po dviejų parų nelaisvės nu-
kentėjusysis, apvyniotas lipnia 
plėvele, vėl buvo įmestas į au-
tomobilio bagažinę, nuvežtas į 
Anykščių rajoną ir be batų, suriš-
tomis rankomis paliktas prie ke-

lio nuošalioje vietoje. Ten gulintį 
žmogų pastebėjo atsitiktinai pro 
šalį važiavusi pora ir paskambino 
į Bendrąjį pagalbos centrą.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs 
Panevėžio apygardos teismas šio 
brutalaus nusikaltimo organiza-
toriui M. M. skyrė 4 metų laisvės 
atėmimo bausmę. Sodybos, ku-
rioje buvo laikomas pagrobtasis 
anykštėnas, savininkui, 40 metų 
Druskininkų savivaldybės gy-
ventojui A. S. ir 22 metų alytiš-
kiui E. M. skirtos 3 metų laisvės 
atėmimo bausmės. Alytaus rajo-
ne gyvenančiam 30-mečiui E. K. 
skirta 2 metų 10 mėnesių laisvės 
atėmimo bausmė. Vilniuje gyve-
nančiam 35 metų V. Ž. teismas 
skyrė 30 parų arešto bausmę, jos 
vykdymą atidedant pusei metų.

Pirmos instancijos teismo 
nuosprendis per 20 dienų nuo jo 
paskelbimo gali būti skundžia-
mas apeliacinės instancijos teis-
mui“, - praneša Lietuvos genera-
linė prokuratūra.

-ANYKŠTA

temidės svarstyklės

Sužalojo. Liepos 7 dieną apie 
14 val. 30 min. Svėdasų seniū-
nijoje, šalia Liepagirio k., Juod-

kalnio miške, vykdant miško 
sanitarinio valymo darbus buvo 
sužalotas vyras (g. 1960 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Liepos 6 dieną apie 

18 val. namų, esančių Debeikių 
seniūnijos Aknystų k., kieme, 
konflikto metu neblaivi (nustaty-
tas 3,51 prom. girtumas) moteris 
(g. 1994 m.), smurtavo neblai-

vaus (nustatytas 2,35 prom. girtu-
mas) vyro (g. 1985 m.), atžvilgiu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Moteris sulaikyta ir uždaryta į 
Panevėžio aps. VPK areštinę.

L. Bukelienė visą gyvenimą 
dirbo Troškūnų ir Anykščių 
vaistinėse, vertingo patarimo, 
gero žodžio negailėjo dauge-
liui anykštėnų. 

Bukeliai santuokoje pragy-
veno beveik 50 metų, užau-
gino dukras Dovilę ir Indrę. 

L.Bukelienė kilusi iš Zarasų 
rajono, R.Bukelis – nuo Žaga-
rės. Troškūnuose jiedu gyveno 
nuo 1977-ųjų.

Amžinojo poilsio urna su L. 
Bukelienės palaikais šeštadienį 
iškeliaus į Klaipėdą. 

-ANYKŠTA

Farmacininkė Laima Bukelienė (1951-2022)
Liepos 4 dieną po sunkios ligos mirė troškūnietė farma-

cininkė Laima Bukelienė (1951-2022), gydytojo Rimondo 
Bukelio žmona. 
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???

(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Ar augintiniams 
derama vieta 
miesto 
maudyklose?

Ignas Žą:

„Kai kilimus ir kitus skal-
binius milteliais upėje ar prie 
upės skalbia, tai viskas gerai, o 
paskui tikriausiai pačios pikti-
nasi, kad šuo į upę įlindo. Pa-
sipiktinkit, kad paukščiai į upę 
šika ir t.t..“

Romualdas INČIRAuSKAS:

Upė yra upė, kol atiteka iki 
Anykščių, joje „maudosi“ ir 
karvės, ir avys, ir kiti gyvūnai, 
žvėreliai... taigi šuneliai nepa-
gadins vandens, nebent žmonių 
maudyklose.

Saulė MIKIČI:

Oi, galėtų būti ir šunų paplū-
dimys ! Nebūtų nuorūkų, stiklų 
pridaužyta, popierių pilnos pa-
krūmės primėtytos ir vienkarti-
nių vystyklų palikta.

Ana KOMLEVA:

Galbūt kai kurie žmonės ken-
čia nuo alergijos šunims. Tad, 
manau, tokiu atveju, reikia 
įrengti atskirą šunų maudyklą.

Gaisras prišaukė mirtį
(Atkelta iš 1 psl.)

Po gaisro „Anykštos“ pakal-
binta žurnalistė dėstė, kad tėčio 
augintinis miegantį šeimininką 
netgi draskė nagais, kol jį priža-
dino. Violeta sakė, kad akivaiz-
du, jog šunelis tapo jos tėčio 
gelbėtoju.

Gaisras prasidėjo nuo veran-
dos, tad pradžioje nagrinėta pa-
degimo versija, tačiau ši versija 
yra atmesta - greičiausiai namas 
užsidegė nuo elektros instalia-
cijos gedimo. Atvykus ugnia-
gesiams, namas jau degė atvira 
liepsna. Pasak V. Karaliūnaitės, 
ugniagesiai-gelbėtojai į įvykio 
vietą atvyko greitai, per 12 mi-
nučių po iškvietimo. 

Ugniagesiai gelbėtojai prane-
ša, kad  degęs namas 10x9 m 
dydžio, stogas dengtas šiferiu, 
pastatas degė atvira liepsna, 
žmonės buvo išėję. „Pamainos 
vado nurodymu išsiųsta papildo-
ma autocisterna. Vanduo vežio-
tas iš gamtinio vandens telkinio 
1 km atstumu. Gaisro metu vie-
na stogo pusė nudegė, kita buvo 
nuardyta, sulieti vandeniu vidu-
je buvę namų apyvokos daiktai. 

Apvogė kompoziciją „Kova“ 
kuriančią menininkę
Angelų muziejaus organizuojamoje Žemės ir aplinkos meno angelų tema parodoje ap-

vogta menininkė Eglė Maskaliūnaitė-Butkuvienė. 
Liepos 4 dieną Anykščiuose, Šventosios  upės pakrantėje, ji pradėjo konstruoti meninę 

kompoziciją „Kova“, tačiau kitos dienos rytą planai pasikeitė.

Prie Šventosios upės iš vakaro 
virve pažymėtus būsimo darbo 
kontūrus keramikei E. Maska-
liūnaitei-Butkuvienei teko ma-
tuoti iš naujo, nes virvės nebe-
buvo. 

„Gražiai pagaliukus nukė-
lė ir virvę nuėmė“, – pasakojo 
„Anykštai“ Eglė. 

Vis dėlto net ir palikti medi-
niai pagaliukai, prilaikę virvę, 
darbo nepalengvino. Menininkė 
nusprendė pakeisti kūrinio vietą, 
kad kompozicija nekliūtų einan-

tiems pro šalį žmonėms. Be kita 
ko, viskas yra konstruojama iš 
surištų trapių nendrių, todėl rei-
kėjo dairytis saugesnės vietos.

Nors darbo pradžia Eglei buvo 
nekokia, kūrinys jau džiugina 
kiekvieno praeivio akis. 

Pasak Angelų muziejaus ve-
dėjos, parodos organizatorės 
Ritos Tulušienės, dar trys būsi-
mos parodos darbai šiuo metu 
yra konstruojami. O iš viso jų 
bus net dešimt. Darbus kurs pro-
fesionalūs menininkai. Parodos 

organizatorė tikisi, kad visos 
šiemet į Anykščiuose vykstantį 
Žemės ir aplinkos meno angelų 
tema plenerą atvykusių meni-
ninkų kompozicijos bus baigtos 
iki liepos 23 dienos, kai prasidės 
Anykščių miesto šventė. 

Žemės ir aplinkos meno an-
gelų tema parodą aplankyti bus 
galima ne tik Anykščių miesto 
šventės dieną, bet ir vėliau. Iš 
gamtinių medžiagų sukurti dar-
bai, manoma, turėtų išsilaikyti 
iki pusės metų.

Menininkė Eglė Maskaliūnaitė-Butkuvienė savo kompoziciją prie Anykščių Šventosios tilto prade-
da kurti iš naujo.         Autorės nuotr.

Kamilė NAVIKAITĖ

Paprastai būna kitoks 
pasirinkimas...

Sigutis OBELEVIČIuS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Žvejų gatvės beržus: 

„Manau, kad toks yra spren-
dimas projektuotojų. Jei reikėjo 
rinktis - nupjauti medžius ar iš-
saugoti, - pasirinko išsaugoti.“

Iš musulmoniškų 
kraštų grįžę gandrai 
sunkiai sukalbami

Ričardas BANYS, kunigas, 
apie gandralizdį ant kry-
žiaus:

 „Manau, ir dėl religinių su-
metimų, ir dėl pačių gandrų rei-
kia juos iš ten išprašyti.“

Kita vertus, dabar 
jaunimas toks, kad jo 
lengvai nenuskriausi

Arnoldas KAZAKEVI-
ČIuS, aplinkosaugininkas, 
apie gandrų daromą žalą:

„Viščiukai, triušiukai daž-
niausiai po laukus nevaikšto, 
todėl nemanau, kad gandrai 
juos gaudo ir taip daro žalą.“

Palauksim, kol tų miestų 
teritorija taps dar 
kompaktiškesnė

Kęstutis TuBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, „valstie-
tis“, apie pilotinio projekto įgy-
vendinimą Anykščių mieste: 

„Iš tiesų noriu pasakyti, kad 
Anykščių rajone yra trys mies-
tai. Kodėl nepasirinkus Troš-
kūnų, nepasirinkus Kavarsko -  
miesto, kur mažesnė teritorija.“

Tie, kurie žiūri, patys 
ir rengė sprendimus 

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, nepartinis, apie neišsamų 
tarybos sprendimų projektų 
pristatymą:

„Ko verta tiesioginė translia-
cija, jeigu tie, kurie žiūri, sužino 
tik sprendimų pavadinimus?“

Keista. Paprastai 
ūkininkams visi metai 
būna blogi

Tomas BARAVYKAS, ūki-
ninkas, apie orus:

 „Ūkiams tokie metai palan-
kūs - užtenka ir drėgmės, ir ši-
lumos.“ 

užjaučia

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą dėl Eugenijos Vin-
grienės mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir arti-
muosius. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios tvirtybė šiuo sunkiu metu.

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Gydytojui Rimondui BuKELIuI

Tebūna mūsų nuoširdi užuojauta atrama Jums skaudžią 
netekties valandą mirus mylimai žmonai Laimai Bukelienei.

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Prie namo priblokuota (4x2,5 
m dydžio) veranda sudegė vi-
siškai. Iš namo buvo išnešti du 
dujų balionai. Dūmų detektorius 
buvo“, - nurodoma ugniagesių 
gelbėtojų pranešime. 

V. Karaliūnaitė „Anykštai“ 
sakė, kad sudegusį namą parduos, 

o tėtį išsiveš gyventi pas save.
„Mes tik turtą praradome. 

Mūsų ir kaimynų nelaimės 
nelyginamos. Mirusi moteris 
- kaimynė, mūsų šeimos buvo 
ilgamečiai geriausi kaimynai ir 
draugai“, - apie mirusią kaimy-
nė kalbėjo V.Karaliūnaitė.  
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rievės

Sigita PIVORIENĖ

Su kaimu vis dar susiję 
daugybė stereotipų: kaimiečiai 
yra neišsimokslinę, prasigėrę, 
nieko nematę, besimušantys, 
iš kaliošų neišlipantys žmo-
nės. Visuomenėje „kaimietis“ 
turbūt visada paženklintas 
neigiamos reikšmės atspalvio. 
Negana to, į šį  ratą pakliūva 
ir kaimo mokyklos, kurios taip 
pat neretai laikomos bevertė-
mis ar net nereikalingomis, nes 
neva ten dirbantys mokyto-
jai yra nekompetentingi ir 
vaikų nieko negali išmokyti… 
„Ką čia, iš kaimo mokyklos 
atėjęs…“ – yra tekę girdėti. Ir 
kažkodėl tie sakantieji nesu-
simąsto, kad tiek kaimo, tiek 
miesto mokytojai yra baigę 
tuos pačius universitetus, stu-

dijavę  tas pačias disciplinas, 
moko pagal tas pačias ugdymo 
programas. 

Ne visai dėl šios priežasties, 
kaip žinia, – labiausiai siekiant 
sutaupyti, tačiau teigiant, kad 
visa tai daroma dėl mokinių 
gerovės, – kaimo mokyklos 
baigiamos sunaikinti. 

Viena tokių mokyklų, papuo-
lusių į šią mėsmalę, – Traupio 
pagrindinė, kurią pati baigiau 
bemaž prieš 20 metų. 

Šią mokyklą prisimenu tik 
iš geriausios pusės. Niekada 
nesijaučiau nuskriausta dėl 
to, kad mano klasėje yra tik 
7 mokiniai. Iš tikrųjų vieni 
kitus pažinom iki skausmo, 
vieni kitų tėvus – taip pat, 
mokytojai mums buvo kaip 
šeima, drįsčiau pasakyti, kad 
mes jiems – taip pat. Visi 
buvom „aptupinėti“, sužiū-
rėti, nebuvo nei patyčių, nei 
kažkokių ypatingų konfliktų. 
Net parūkyti už mokyklos ne 
visiems pavykdavo…   

Neįsivaizdavom, kad per 
pamoką kažkuris gali likti ne-
paklausinėtas, nepatikrintas, 
- kiekvienas būdavo paklausi-
nėtas po du kartus. Mokiausi 
ir didelėje mokykloje, ir dvie-
juose universitetuose, todėl 
galiu pasakyti, kad visur yra 

visokių pedagogų – ir geriau 
paruošiančių, ir blogiau, to-
dėl kaimo mokyklos mokytojų 
nedrįskite maišyti su purvais. 
Ir kaimo vaikai nėra prastesni 
už miestiečius, gal tik kuklesni 
ir nuoširdesni, dažnu atveju 
– draugiškesni, įpratę gyventi 
glaudesnėje bendruomenėje, 
išmokę globoti vieni kitus. 

Uždarant mažas kaimo mo-
kyklas labiausiai akcentuotos 
jungtinės klasės – esą tokiose 
nei išmokyti, nei išmokti ko 
nors tiesiog neįmanoma. 
Todėl nuo šių metų rugsė-
jo mažesnės mokyklos taps 
didžiųjų padaliniais, vyresnių 
mokinių klasės jungiamos būti 
negalės, drauge bus galima 
mokytis tik dviem pradinukų 
klasėms. 

Didesnių mokyklų moky-
tojai, turintys klasėje 20 ir 
daugiau vaikų, nesupranta, 
kaip galima dirbti su dviem 
klasėmis. O tie, kurie su tomis 
klasėmis dirba, nesupranta, 
kas negerai, nes mokyto-
jai taip dirba daug metų ir 
„sistemą“ yra puikiai įvaldę. 
Įvyksta nesusikalbėjimas, nes 
tie jungtines klases turintys 
mokytojai, ko gero, nesu-
pranta, kaip dirbti su tais 
dvidešimčia. O į Švietimo ir 

mokslo ministrės kalbas, kad 
jungtinėse klasėse vaikai pa-
ruošiami „daugmaž niekaip“, 
reaguočiau taip: gal visų pir-
ma reikėjo pabendrauti akis į 
akį su tais mokytojais, vaikais 
ir jų tėvais?

Kaimo mokyklėlių nai-
kinimas yra skaudus tiek 
mokiniams, jų tėvams, tiek ir 
mokytojams. Pastarieji dar 
liks ir be darbo, nes mokyklos 
sunaikinimas negarantuoja 
kitos darbo vietos. Apie aptar-
naujantį personalą nė nekalbu 
– Traupyje, bijau suklysti, bet, 
atrodo, „atlaisvinti“ buvo 
visi.

Mažieji mokinukai nuo 
rugsėjo pirmosios, užuot 
savarankiškai nukulniavę 
iki vietinės mokyklėlės, ar 
žiema, ar pavasaris, turės 
stypsoti laukdami, kada juos 
paims autobusas ir nuveš į 
kažin kokią geresnę moky-
klą. Po pamokų to autobuso 
lauks tiek, kiek tik reikės, kol 
kitiems pamokos pasibaigs, 
užuot, vos pasibaigus pasku-
tiniam užsiėmimui, į namus 
parkeliautų patys. 

Vienintelis minusas, kurį 
įžvelgiu kaimo mokyklose – 
tai popamokinis vaikų užimtu-
mas. Tokio pasirinkimo, kokį 

siūlo didelės mokyklos, čia 
nėra. Tačiau įvairių būrelių 
netrūkdavo: kaimo mokykloje 
lankiau ir tautinių šokių, ir 
teatro būrelius, o mokyklą 
baigusi turėjau ir kitų pasi-
rinkimų.

Paradoksalu, bet buvo 
skubama šias mirštančias 
mokyklas renovuoti, jose buvo 
diegiamos naujosios techno-
logijos, nauja multimedija 
(todėl ir kaimo vaikai žino, 
kas yra kompiuteris, išmanioji 
lenta ir kitos įmantrybės!). 
Tos pačios Traupio moky-
klos pastatas, toks, kokiame 
aš mokiausi, ir dabartinis, 
skiriasi neatpažįstamai. Mes 
žiemą per dailės pamokas 
laikraščiais kamšydavom 
langus, kad vėjas į nugarą ne-
pūstų, o šiandien (na, tiksliau 
– jau vakar) mokinukai po 
koridorius bėgiodavo apsiavę 
šlepetes… 

Dabar šis renovuotas 
pastatas vidury kaimo stovės 
tarsi vaiduoklis, priminda-
mas jame klegėjusius vaikus, 
džiaugsmą ir nusivylimus, 
mažus konfliktus, draugystę. 
Galbūt čia paliks biblioteką, 
nors vieną miestelio spindulį. 
Kol nepanaikino, nesujungė, 
neiškėlė ir to… 

Mindauginės mažajame Palatavyje Raimondas GUOBIS

Ant Palatavio, vieno mažiausių, bet vieno garsiausių Aukš-
taitijos piliakalnių, liepos 6-ąją iškilmingai švęsta Lietuvos 
valstybės diena, prisimintas pirmasis ir vienintelis Lietuvos 
karalius Mindaugas, senovės lietuvių kulinarinis paveldas, 
pokario istorijos. 

Skambėjo kanklės, dainuotos gražiausios lietuviškos dai-
nos, didingai skleidėsi iš širdies giedamas Lietuvos himnas. 
Iškilmingos šventės pašaukti žygiavo žygeiviai, o mažasis 
siaurukas atsiliepė į iškilmių ritmą linksmu ratų bildesiu.

Istoriniu, pažintiniu  žygiu 
legendinės Latavos upelaitės 
pakrantėmis susidomėję ma-
žuoju traukinuku iš Anykščių į 
Troškūnus atvažiavo ir unikalų, 
legendų bei kultūros paminklų 
turtingą šešiolikos kilometrų 
kelią įveikė beveik aštuonios 
dešimtys žygeivių. 

Jie aplankė muziko Mykolo 
Karkos, pasaulio lietuvių vys-
kupo Pauliaus Baltakio, nar-

siųjų Troškūnų šaulių tėviškes, 
įstabiais koplytstulpiais bei sto-
gastulpiais paženklintas seną-
sias kaimų kapinaites. Žygeiviai 
traukė lygumomis, kalvomis, 
slėniais bei miškais besiraitan-
čiu vieškeliu, kol pasiekė oria 
ramybe alsuojantį  šilą, žaliame 
savo glėbyje gobiantį Mindau-
go karūnos kalną.

Šventė prasidėjo žvėriena pa-
gardintos grikių košės ragavimu, 

sūrio su medumi smaguriavimu, 
lydimu trumpos bei nuotaikin-
gos paskaitos apie viduramžių 
lietuvių valgius: ir mėsą, ir pu-
pas, ir kitus gardėsius, ir, žino-
ma, ruginę duoną kasdienę. 

Pilies kalne moderniuose krės-
luose prakilniai sėdėjo karalius 
Mindaugas su karaliene Morta 
(juos įkūnijo ansamblio „Baltoji 
pavana“ šokėjų pora“). Daino-
mis džiugino šiai šventei atgimęs 
ir atjaunėjęs folkloro ansamblis 
„Malmaža“ (vadovė Daiva Gaš-
puitytė) iš Troškūnų. Jiems atsi-
liepė didžiu pulku susirinkusios 
ansamblio „Valaukis“ (vadovė 
Regina Stimburienė) moterys iš 
Anykščių. Dainos, dainelės,  vis 
apie tėvynę Lietuvą, jos narsius 
gynėjus, kantrias ir išmintingas 
moteris, apie „Anykščių mies-
tą, kalnais apriestą“, kur miškai 
gaudė, o senovės vyrai meškas 

gaudė. Tarsi tolimas vaidilos 
giesmių aidas nuskambėjo Jo-
litos Novikienės kanklėmis 
skambinama kompozicija „Pa-
švęsta Lietuvai“. Kartu su tau-
tiečiais, gyvenančiais Lietuvoje 
ir visame pasaulyje, sugiedotas 
brangiosios tėvynės Lietuvos 
himnas, šaukta – „Valio Lietuvai 
ir lietuviams!“

Mindaugo karūnavimo 1253 
metų vasarą ant Palatavio pilia-
kalnio istorinėmis įdomybėmis 
pasidalijo istorijos mokslų dr. 
Tomas Baranauskas, pabrėžęs, 
kad ši vieta yra svarbiausia, kal-
bant apie šį reikšmingą istorijos 
faktą. 

Apie pokario partizanus, Rytų 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
srities kovotojus, pasakojo isto-
rikas Gintaras Vaičiūnas. Įdomu, 
kad srities vado Antano Slučkos 
- Šarūno vadavietė, buvusi visai 

netoli šio piliakalnio, Butkiškių 
kaime, vadinta Voruta. 

Žodį tarė ir visiems, prisidė-
jusiems rengiant šią šventę, dė-
kojoVirginijus Strolia, vienas 
iš jos organizatorių. O prisidė-
jusių buvo daugybė, kiekvieno 
nuopelnas vis kitoks, bet visų 
dėka gimė didelė talka, kurią 
vainikavo nepakartojamas tau-
tinės šventės išgyvenimas, su-
vokimas, kad Lietuva yra čia. 

Šventėje dalyvavo apie du 
šimtus istoriniam Lietuvos ke-
liui neabejingų piliečių iš visos 
Lietuvos, gausiai susirinko ir 
aplinkinių kaimų gyventojai, 
sugužėjo ir anykštėno Mariaus 
Rindzevičiaus vadovaujamos 
upeivių stovyklos dvidešim-
tukas, prisidėjo ir Giedriaus 
Indrašiaus nuotykių ieškotojų 
būrelis nuo Užpalių - visus pa-
lytėjo istorinio kalno dvasia. 

Ant Palatavio Tautišką giesmę giedojo per du šimtus piliečių.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Apie skirtingas Vorutas kalbėjo istorikai Gintaras Vaičiūnas 
(kairėje) ir dr. Tomas Baranauskas.                  Autoriaus nuotr.

Apie Latavos istorinio kelio 
unikalumą kalbėjo šventės or-
ganizatorius Virginijus Strolia.
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Mūsų žmonės ir asmens higiena

Gal apie tai (apie švarą ir 
higieną) ir nebūčiau nieko 
parašęs, jei ne neseniai vie-
noje Ukmergės parduotuvėje 
matytas vaizdas: garbingo 
amžiaus senjoras nuogomis ir 
aiškiai nešvariomis rankomis 
maigo, liečia vieną bandelę 
po kitos, matyt, tikrindamas, 
ar šviežios. Pradžioje buvo 
noras pareikšti pastabą dėl 
tokio nehigieniško elgesio, bet 
nenorėjau veltis į konfliktus. 
Tad beliko tą vaizdelį parodyti 
netoliese dirbusiam parduo-
tuvės tarnautojui. Vaikinas 
priėjo prie to „tikrintojo“ 
ir griežtai paliepė neliesti 
produktų nuogomis rankomis, 
o naudotis šalia esančiomis 
žnyplėmis ar vienkartinėmis 
pirštinėmis. Nežinau, kaip 
baigėsi ta ne visai simpatiška 
vaizdinė istorija, bet man 
tikrai ji nepatiko. Nenorė-
čiau kažkieno nuogų rankų 
išmaigytos bandelės valgyti. 
Nebent kaip atgailą, arba  jei 
būčiau išbadėjęs...Bet kol, 
ačiū Dievui, Lietuvoje bado 
nėra, manau, kad verta šiek 
tiek pasidalyti mintimis apie 

lietuvių asmens higienos 
kultūrą. 

Gražėjanti ir vis skubanti 
mūsų vasara išjudina iš namų 
vis daugiau žmonių. Daugiau-
sia jų būna prekybos centruose 
ar šiaip didesnėse ar mažesnė-
se prekyvietėse. Tad šiose vieto-
se labiausiai ir gali pajusti bei 
pamatyti, kiek žmogui  aktuali 
asmeninė švara, tvarkingumas 
ar higienos kultūra. 

Paprastas kasdieniškas 
etiketas primena, kad viešo-
se vietose, kur yra daugiau 
žmonių, turime  atrodyti švarūs, 
tvarkingi ir mandagūs. Tačiau 
ypač vasarą kažkam labai 
norisi į parduotuvę užeiti nuogu 
pilvu (tai dalies Lietuvos vyrų 
įprotis) ir jį „įsprausti“ į apsi-
rengusių žmonių eilę. Atrodo, 
kad žmogelis tiek nusigyveno, 
kad net paprastiems vasari-
niams marškinėliams nebeturi 
nė skatiko. O jei dar nuo to pil-
vo sklinda šioks toks kvapelis? 
Tai tada pradedi galvoti, kad 
vanduo ir muilas - tai vertybė, 
bet, šiuo atveju, „pakvipusi“ 
prakaitu ir dar kai kuo...

Bedėliodamas mintis, prisi-
miniau vaikystę bei kažkada 
skaitytus straipsnius apie 
tai, kaip  švaros ir asmens 
higienos buvo laikoma-
si senais laikais, kai apie 
visokias švaros ir kosmetikos 
parduotuves žmonės galėjo 
tik fantazuoti. Pamenu, kaip 
mus, vaikus, mūsų mamos ir 
močiutės prausdavo vaikišku, 
žemuogėmis kvepiančiu mui-
lu. Tie vaikystės švaros kvapai 
iki šiolei dar išlikę kvapų 

prisiminimuose. Paskui, kai 
paaugome, gerai būdavo ir 
„ūkiškas“ muilas kasdieny-
bės nešvarumams nusiplauti. 
Tarybinis muilų ir kitų švaros 
priemonių asortimentas buvo 
kuklus, bet užteko visiems ir 
visko. Svarbiausia, kad visada 
būdavo po ranka vanduo: 
žiemą ir vasarą. Lietuva gali 
būti dėkinga Dievui ir gamtai 
už vandenį, kurio turime tikrai 
nemažai. Juk geriamu van-
deniu plauname net ir namų 
klozetą, o kai kuriose šalyse  
švarus geriamas vanduo yra 
laikomas prabanga. 

Pamenu, kai pirmą kartą 
galėjau įsigyti užsienietiško 
muilo. Rodos, tai buvo muilas 
iš Vokietijos. Kokia buvo pa-
laima praustis ir kartu tausoti 
tą levandomis kvepiančią 
muilo kaladėlę, kad jos kuo 
ilgiau užtektų. 

Kaime švaros gyvenimas 
buvo žymiai kuklesnis už 
miestiškąjį. Šeštadieninių 
pirčių malonumas teikė 
malonumą šeimynoms, nors 
buvo kuklus, be jokių ritualų: 
užtekdavo beržinės vantos, 
gabalėlio muilo ir geros 
nuotaikos, kuria tryško į pirtį 
suėjusios kaimo moterys, o po 
jų – vyrai, arba atvirkščiai. 
Gyvenimas tada kvepėda-
vo savaitgalio švara, beržo 
šakelių aromatu ir muilu... 
Buvo tikra kaimiškos švaros 
romantika. Manau, kad dabar 
jos tik daugiau. 

Teko kažkur istoriniuose 
veikaluose skaityti, kad seno-
vės lietuviai nelabai jau arti-

mai draugavo su kasdienybės 
švara ir asmens higiena. Ne 
taip, kaip Rytų šalių, ypač 
islamo, tautos, kurios nuo 
seno kūno švarai palaikyti 
dažnai naudodavo visokias 
pirtis, kasdieninius ritualinius 
apsiplovimus ir turėjo sukū-
rusios platų švaros priemonių 
asortimentą. Žinoma, žymiai 
vėliau, kai Lietuva irgi po 
truputį pradėjo susitapatinti 
su vis labiau modernėjančiu 
ir vakarietišku gyvenimu, 
atsirado ir pas mus viso-
kių priemonių, padedančių 
palaikyti švarą, ypač miesto 
gyvenimo realybėje.  Kaimo 
gyvenimas dar ilgai ir kukliai 
tenkinosi tuo, ką patys kaimo 
žmonės sugebėdavo gauti, 
nusipirkti ar patys pasigamin-
ti, kad gyvenimas būtų šiek 
tiek kvapnesnis ir švaresnis. 
Žinoma, ir sveikesnis. 

Dabar, mūsų laikais, nuo 
švaros prekių lentynos lūžta. 
Reikia tik noro atrodyti ir 
būti švariam ir tvarkingam. 
Juk švaros laikymasis yra ir 
pagarba aplinkai, joje esan-
tiems žmonėms, su kuriais 
tenka susitikti ir bendrauti. 
Švarų, o ne dvokiantį žmogų 
yra malonu apkabinti, malonu 
šalia tokio žmogaus atsisėsti 
be... respiratoriaus. Būna juk 
ir priešingai... O kas daugiau 
rūpinasi savo švara - moterys 
ar vyrai? Visko būna. Tačiau 
jei pasižvalgytume po par-
duotuvių kosmetikos ir švaros 
prekių skyrius, tai ten dažniau-
siai sukiojasi moterys. Atrodo, 
kad joms daugiau visko reikia. 
Gal. Juk tvarkinga ir kultūrin-
ga moteris visada turės bent 

popierinę nosinaitę varvančiai 
nosiai nušluostyti. O daugu-
mai Lietuvos vyrų užtenka 
pirštu užkimšti vieną nosies 
pusę, o iš kitos paleisti salve 
viską, kas susitvenkė nosyje, 
į vieną ar kitą pusę. Svarbu 
nepataikyti ant kito žmogaus. 
O tada tokią rankelę, kuria ką 
tik snarglius ištėškėme, galima 
iš karto tiesti pasisveikinti su 
netikėtai sutiktu pažįstamu 
arba ja pamaigyti bandelę 
parduotuvės lentynoje. Juk 
taip dažnai pasitaiko. 

Asmens švara ir higiena 
svarbi ir bažnyčioje. Sekmadie-
ninės pamaldos – tai dvasios, 
atsivėrusios maldai, šventė ir 
kulminacinis susitikimas su 
Dievu ir Jo bendruomene.  Tad 
ir atrodyti reikėtų šventiškai, 
švariai, kultūringai. Tačiau tu-
riu prisipažinti, kad po pamal-
dų, ypač vasarą, dažnai tenka 
mano prižiūrimą ir gana jaukią 
Vadoklių parapijos bažnytėlę 
gerai išvėdinti ir dar  indiškais 
smilkalais gerokai pasmilkyti, 
kad viduje kvepėtų...

Na, o pabaigoje - kas-
dieniškas moralas. Vienas 
didmiestis. Autobusų stotis.
Vasara. Stoties salone sėdi dvi 
elegantiškos damos ir dairosi 
į kitus žmones. Viena ir sako 
kitai: „Na ir  kodėl tie vyrai 
vis rankas į kišenes sukišę lai-
ko? Negi niežti...“ „Jei niežti 
- tegul gerai nusiprausia! 
Tada nebeniežtės“, - atsakė 
kita dama. Štai taip nutinka ir 
mūsų gyvenimui, kuris iš visų 
jėgų nori būti švarus ir gra-
žus. Juk gyvenimui irgi reikia 
kvapnaus muilo ir vandens. 
Kaip ir mums visiems. 

pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Gandrai nusprendė namus statytis ant kryžiaus
Butėniškė Lendrina Meškauskaitė savo „Facebook‘o“ 

paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje puikuojasi Butėnų 
kaimo (Svėdasų sen.) kryžių okupavę gandrai. 

Nors gandrams buvo paruošta kita vieta, tačiau kryžius jiems 
patiko labiau, todėl nesiliauja atkakliai lizdą sukti ant kryžiaus.

Gandrai nepasiduoda

Svėdasų seniūnas Saulius Ra-
salas „Anykštai“ sakė, kad Bu-
tėnų gandrai ypač atkaklūs: jie 

ant kryžiaus lizdą bando sukti 
jau antrą kartą. Ant Butėnų kry-
žiaus gandrai kūrėsi ir pavasarį, 
o birželio viduryje Anykščių 
komunalininkai gandralizdį 

išardė. Pasak seniūno, netoli 
kryžiaus, ant namo stogo, gan-
drams yra paruoštas lizdo pa-
grindas, tačiau Butėnų gandrų 
porai būtinai reikia išskirtinio 
namo prestižinėje vietoje.

Reikia leisti lizdą sukti

Anykščių aplinkos apsaugos 
inspekcijos viršininkas Arnol-
das Kazakevičius, paklaustas, 
ką reiktų daryti su neįprastoje 
vietoje lizdą susiruošusiais sukti 
gandrais, sakė: „Aš, kaip aplin-
kosaugininkas, galiu pasakyti, 
kad gandrai nieko blogo nedaro. 
Todėl, šiuo požiūriu, sakyčiau, 
kad nieko daryti nereikia. Jei vis 
dėlto žmonės nusprendžia, kad 
gandrai nepageidaujami, toje 
vietoje galima ką nors pakabin-
ti, kad paukščius vaikytų, - ar 
kartelę prikabinti, kad sukti liz-
dą trukdytų. Taip daro elektros 
tinklų darbuotojai. 

Jei suka kažkur ant namo, siū-
lau leisti tai daryti – gandrai ne 
tik laimę, bet ir vaikus neša.“

Taip pat gandrai, pasak aplin-
kosaugininko, nei žmogui, nei 
jo ūkiui žalos nedaro: „Viščiu-
kai, triušiukai dažniausiai po 
laukus nevaikšto, todėl nema-
nau, kad gandrai juos gaudo ir 
taip daro žalą. Jei ir daro, tai 
laukiniams gyvūnams ir jų jau-
nikliams. Maži naminiai gyvū-
nai turi kitų priešų: tai plėšrūs 
paukščiai, kiti gyvūnai. Galbūt 
gandrai šiek tiek vaizdą gadina, 
bet kad darytų kažkokią žalą 
žmonėms – tikrai ne“, – sakė A. 
Kazakevičius. 

Ant kryžiaus nepageidaujami

Tačiau kunigas Ričardas Ba-
nys buvo kitokios nuomonės: 
„Manau, geriausia kreiptis į 
gamtos apsaugą, jie šalia stulpo 
pastato specialius stovus gan-
dralizdžiams, tik, matau, jie ne 
visada tam turi noro.

Ant kryžiaus ne vieta gan-
dralizdžiui. Šis paukštis, žino-
ma, nesupranta, kokia tai vie-
ta, tačiau kai ant kryžiaus bus 

gandralizdis, bus priteršta ir jis 
bus klaikus. Sakyčiau, reiktų 
neleisti. Matyt, jie yra išvyti ir 
dabar bando greitai susisukti 
lizdą. Manau, ir dėl religinių 
sumetimų, ir dėl pačių gandrų 
reikia juos iš ten išprašyti.“

Gali būti naudingi

Baltieji gandrai savo lizdams 
renkasi įvairias vietas: tik 20 % 
Lietuvoje perinčių gandrų yra 
įsikūrę natūralioje lizdavietėje 
– medyje, visi kiti lizdai yra su-
sukti ant pastatų, vandens bokš-
tų, jiems įrengtų stulpų. 

Baltasis gandras priešų turi 
nedaug: tik keletą, iš kurių pa-
tys svarbiausi – ereliai. 

Beje, gandrai prie namų gali 
būti net ir naudingi, nes pa-
grindinis jų maistas – peliniai 
graužikai. Nemažą šių paukščių 
raciono dalį sudaro skėriai, di-
deli vabalai, taip pat kenkiantys 
žemės ūkio kultūroms. 

-ANYKŠTA

Gandrai nusprendė įsirengti namus ant Butėnų kryžiaus.  
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Anykščių koplyčioje – Padėkos ženklai
Praeitą penktadienį, liepos 1 d., Anykščių koplyčioje - 

Pasaulio anykštėnų kūrybos centre atidaryta anykštėnės 
grafikės, knygų dailininkės, Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus darbuotojos Loretos uzdraitės atvirukų paroda 
„Padėkos ženklai“. 

Parodos autorė gyvena ir kuria Vilniuje, tačiau daug lai-
ko praleidžia gimtuosiuose Anykščiuose. Gausiai į koplyčią 
susirinkę anykštėnai ją atpažįsta iš anksčiau čia vykusių 
personalinių parodų ir iliustruotų anykštėnų knygų, viena 
iš jų - Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ (2015 m.).

Anykščių koplyčios – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centro vedėja 
Jolita Karalienė džiaugėsi, kad 
karštą vasaros popietę į paro-
dos atidarymą susirinko gausus 
būrys parodos autorės talento 
gerbėjų. „Ši personalinė Loretos 
paroda Anykščiuose jau penkto-
ji, tad anykštėnams ji pažįstama 
iš ankstesnių kūrinių, be to,  ji 
iliustravo didžiąją dalį anykštė-
nų autorių knygų“, – pastebėjo J. 
Karalienė. 

Paroda  „Dėkingumo ženklai“, 
mano nuomone, išskirtinė, ori-
ginali dėl pasirinkto objekto ir 
jo pateikimo būdo.  Pagrindiniu 
motyvu pasirinktas visiems su-
prantamas ženklas – širdis. „Šis 
simbolis paprastas, tačiau itin 
talpus, be žodžių išreiškiantis ne 
tik meilę, bet ir dėkingumą, rū-
pestį - tai, ką kiekvienas turime 
brangiausia, ir tai, ko stokojame, 
bet nepaprastai trokštame, - pa-
stebėjo menotyrininkė Justina 

Augustytė. – Neatsitiktinai širdis 
yra viena labiausiai paplitusių 
voto – tikinčiųjų aukojamo pa-
dėkos, įžado ir prašymo ženklo 
– formų“. Parodoje pristatyta ge-
rokai per pusantro šimto padėkos 
širdučių, o lenktoje koplyčios 
sienoje ekponuojama 152  atvi-
rukų kompozicija, prie kurios 
galės fotografuotis jubiliejinio 
Pasaulio anykštėnų suvažiavimo 
dalyviai. Beje, prie jos jau foto-
grafavosi vestuvininkai...

Autorę ir jos „Dėkingumo 
ženklus“ anykštėnams pristatė 
tos pačios mokyklos, kurią yra 
baigusi ir L. Uzdraitė, Antano 
Baranausko vidurinės mokyklos 
auklėtinė, menotyrininkė Jurga 
Žemaitienė. Pasak jos,  širdžių 
motyvas prieš kelerius metus L. 
Uzdraitės kūryboje atsirado atvi-
ruke, skirtame draugei, gimusiai 
Vasario 16 –ąją. Gerokai pagal-
vojusi, autorė sukūrė Trispalvę 
iš gėlių, virtusių širdimis, kurios 

vasarį pražydo įrėmintos balto 
reljefo šerkšno ornamente. Įkvė-
pimo atvirukams autorė sėmėsi iš 
vaikystės prisiminimų, kaštonų 
žydėjimo, daugelis ciklo darbų 
gimė iš natūralaus poreikio pa-
sveikinti draugus ar artimuosius 
gimtadienių, santuokų, krikštynų 
proga bei atsidėkoti bičiuliams... 
Tačiau, pasak J. Augustytės, visus 
darbus vienija tai, kad jie gimsta 
tyloje, kai nurimsta protas  ir pra-
byla šrdis: tik tuomet išsigrynina 
mintys ir gimsta naujas padėkos 
kūrinys.

Vaikystėje mėgusi piešti, L. 
Uzdraitė meno pagrindus įgijo 
Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kykloje, baigusi vidurinę studi-
javo Vilniaus dailės akademijos 
Vaizduojamosios dailės fakulteto 
grafikos katedroje, knygos meno 
mokėsi pas profesorių Alfonsą 
Žvilių, įgijo menų magistrės iš-
silavinimą.

L. Uzdraitės darbinė biogra-
fija susijusi su leidinių dizainu, 
maketavimu, šiuo metu ji dirba 
Lietuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus Leidybos skyriaus meni-
ne redaktore, yra laisvai samdo-
ma knygų dailininkė. Kūrėja yra 
apipavidalinusi poeto Algirdo 
Ražinsko, rašytojo Rimanto P. 
Vanago, Vytauto V. Landsber-
gio, Justo Jasėno, Romualdo 
Lankausko ir kitų autorių kny-
gas. Paskutinė spaudai ruošta jos 
knyga  - ką tik pasirodęs Pasaulio 
anykštėnų dešimtajam suvažia-
vimui skirtas leidinys „Pasaulio 
Anykščiai“. (Aut. Jonas Junevi-
čius, Rimantas P. Vanagas).

2015 metais L. Uzdraitė pel-
nė Gražiausios 2015 m. knygos 
konkurso diplomą už apipavi-
dalintą A. Baranausko „Anykš-

Apie „Padėkos ženklų“ atvirukų gimimą kalbėjo jų autorė Lo-
reta Uzdraitė.

152 – iejų širdučių atvirukų kompozicija sudomino anykštėną  
kūrėją Kęstutį Indriūną.                     Jono JUNEVIČIAUS nuo-Į parodos atidarymą susirinko gausus būrys Loretos Uzdraitės talento gerbėjų.

čių šilelį“. Tais pačiais metais 
Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre buvo 
eksponuojama jos personalinė 
paroda „Fragmentai“. 

Sumanymų ir darbų tarp Vil-
niaus ir Anykščių gyvenanti kū-
rėja nestokoja. Ir atvirukų ciklą 
„Padėkos ženklai“ žada tęsti pa-
sitelkdama kūrybinę patirtį, me-
nines pajautas, ieškodama naujų 
išraiškos formų.

Parodos atidaryme dalyvavo 
garbaus amžiaus L. Uzdraitės 
tėvai Aloyzas ir Janina, jos vyras 
Romas Pačinskas, taip pat anykš-

tėnas, autorinius romansus atliko 
šešių muzikuojančių vaikų mama 
dr. Dalia Vaicenavičienė. 

Paroda anykštėnų ir miesto sve-
čių laukia iki rugpjūčio 1 dienos.

-ANYKŠTA  

Dailininkė Loreta Uzdraitė ir jos vyras, taip pat iš Anykščių kilęs 
Romas Pačinskas.

Dailininkę Loretą Uzdraitę sveikina jos tėvai Aloyzas ir Janina 
Uzdrai. 

Loreta Uzdraitė. Kaštonas.

Loreta Uzdraitė. Angelas.
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
MERO SIGuČIO OBELEVIČIAuS 

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA (IV dalis)
2022 m. birželio 3 d. Anykščių rajono savivaldybės ta-

rybos sprendimu Nr. 1-TS-172 „Dėl pritarimo Anykščių 
rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta 
Anykščių rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių 
rajono savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaita. Visuo-
menei pristatome praėjusių metų ataskaitos santrumpą.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

Sveikatos apsaugos 
politika

2021 m. buvo ypatingai 
sunkūs sveikatos apsaugos 
sistemai. Antrus metus iš ei-
lės reikėjo mobilizuoti medi-
kų pajėgas kovai su cOVID-
19 pandemija.

Asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugų prieinamumo 
gerinimui skirtos lėšos – 50 
000 Eur, panaudotos dalinai 
finansuoti stacionarinių akty-
viojo gydymo paslaugų teiki-
mo išlaidas VšĮ Anykščių ra-
jono savivaldybės ligoninės 
Vaikų ligų skyriuje. 

VšĮ Anykščių rajono savi-
valdybės ligoninė vykdė pro-
jektą „Radiologinių vaizdų 
archyvavimo ir perdavimo 
sistemos įrengimas (išplėti-

mas)“, lėšos panaudotos įren-
giant (išplečiant) radiologinių 
vaizdų archyvavimo ir perda-
vimo sistemą; įgyvendinant 
projektą „Asmens sveikatos 
priežiūros  paslaugų teikimas 
ligoninėje pacientams, ne-
apdraustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu ar socia-
linės rizikos asmenims“ įsi-
gytos reikalingos priemonės 
ir projektu „Infrastruktūros 
neįgaliesiems prie įėjimo į 
vaikų ligų (skubios pagal-
bos) skyrių įrengimas“ buvo 
įrengtas pandusas neįgaliems 
vaikams.

VšĮ Anykščių rajono sa-
vivaldybės pirminės sveika-
tos priežiūros centras vykdė 
projektą „Sutrikusios raidos 
vaikų pavežėjimas“, lėšos pa-
naudotos atvežti į Vaikų rai-
dos sutrikimų reabilitacijos 

tarnybą 61 vaiką, kurie gyve-
na atokiose vietovėse. 

Savivaldybės įmonių 
veikla 

2021 metų gegužės 11 d. 
Šaltupio g., Anykščiuose du-
ris atvėrė Klientų aptarnavi-
mo centras (toliau – centras), 
kur vienoje vietoje aptarnau-
jami UAB Anykščių komuna-
linio ūkio, UAB ,,Anykščių 
šiluma“ ir UAB ,,Anykščių 
vandenys“ klientai. centre 
gyventojai komunalinius mo-
kesčius sumoka be papildo-
mo mokesčio, turi galimybę 
sudaryti sutartis, gauti visą 
reikalingą informaciją apie 
teikiamas paslaugas ir išsaky-
ti pageidavimus. Per 2021 m. 
UAB Anykščių komunalinis 
ūkis aptarnavimo 2 996, UAB 
„Anykščių vandenys“ – 5 938 
ir UAB ,,Anykščių šiluma“ – 
1 550 gyventojus.

uAB ,,Anykščių šiluma“ 
(toliau – Bendrovė) 2021 me-
tais atliko Mindaugo gatvės 
katilinės trasų kapitalinio 
remonto darbus. Tai leido 
reikšmingai sumažinti šilu-
mos nuostolius šios katilinės 
trasose. Taip pat, Bendrovė 
automatizavo dvi katilines 
(Debeikių ir Smėlynės). 

Bendrovė 2021 m. gavo 2 
410,4 tūkst. Eur pardavimo 
pajamų, tai 460,4 tūkst. Eur 
arba 23,6 procentų daugiau 
nei 2020 m. (2020 m. paja-
mos – 1 950,0 tūkst. Eur). 
Bendrovė per 2021 m. patyrė 
36,6 tūkst. Eur nuostolį (2020 
m. nuostolis siekė 75,7 tūkst. 
Eur).

2021 metais Bendrovė in-
vestavo į reguliuojamos vei-
klos materialųjį turtą, sie-
kiant ilguoju laikotarpiu, 
minimaliomis sąnaudomis 
vartotojams užtikrinti patiki-
mą paslaugų teikimą. Nau-
jam turtui įsigyti bei atstatyti 
iš viso buvo investuota 38 
tūkst. Eur.

uAB Anykščių komuna-
linis ūkis (toliau – Bendro-
vė) įdiegta nauja apskaitos 
sistema sudarė galimybę ope-
ratyviai apdoroti gaunamus 
duomenis, atlikti duomenų 
analizes, nustatyti prioritetus 
organizuojant atliekų tvarky-
mą. 

Bendrovė praėjusius metus 
užbaigė su 11 526 Eur pelno, 

uždirbo 2 171 816 Eur paja-
mų, lyginant su praėjusiu at-
skaitiniu laikotarpiu pajamos 
išaugo 16,2 proc.

Per 2021 metus į Bendrovės 
veiklą investuota 240,6 tūkst. 
Eur. Akcininko piniginiu įna-
šu 99 999,83 Eur ir banko 
kredito 135 587,17 Eur lėšo-
mis nupirkta nauja universali 
šiukšliavežė su manipulia-
toriumi atliekų vežimui ir iš 
pusiau požeminių konteine-
rių. Įsigyta darbo priemonių; 
nulinio apsisukimo traktorius 
šienavimui, konteinerių, nau-
ja apskaitos programa reno-
vuotų daugiabučių namų kre-
dito administravimui.

uAB Anykščių vandenys 
(toliau – Bendrovė) 2021 m. 
iš viso gavo 1 640,8 tūkst. 
Eur pajamų. Iš pagrindinės 
veiklos – 1 603,7 tūkst. Eur, 
lyginant su 2020 m., uždirbo 
6,23 tūkst. Eur daugiau paja-
mų. 

2021 m. kitos veiklos pa-
jamos (36,68 tūkst. Eur) ly-
ginant su 2020 m. padidėjo 
56,16 proc. Kitos veiklos pa-
jamų gauta už bokštų nuomą, 
administracinių patalpų nuo-
mą, kito turto pardavimą, la-
boratorijos padalinio darbus. 

Bendrovė 2021 m. veikė 
pelningai: pelnas iki apmo-
kestinimo – 45,7 tūkst. Eur, 
grynasis pelnas – 45,7 tūkst. 
Eur. 

2021 metais už suteiktas 
paslaugas bendra skola Ben-
drovei padidėjo nuo 169,5 
tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 
31 d.) iki 202,5 tūkst. Eur 
(2021 m. gruodžio 31 d.). 

Bendrovė praėjusiais metais 
įgyvendino šiuos ES projek-
tus ,,Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų Anykščių aglomeraci-
joje (Sodų bendrija ,,Šaltu-
pys“ ir Keblonių k.) statyba“ 
ir „Vandens gerinimo, gele-
žies šalinimo bei geriamojo 
vandens tiekimo sistemų plė-
tra Anykščių seniūnijos Ku-
niškių kaime“. 

Kultūros politika

2021 m. organizuotos ir ko-
ordinuotos premijų skyrimo 
veiklos. A. Baranausko lite-
ratūros premija (3 000 Eur) 
buvo skirta poetei, vertėjai R. 
K.-L. T. Mikeliūnaitės kultū-
ros premija (1 500 Eur) – is-
torikui, gimnazijos mokyto-
jui G. R. 

2021 m. Anykščių rajono 
savivaldybės (toliau – Savi-
valdybė) biudžeto lėšos buvo 
panaudotos kultūros įstaigų 
remontui ir modernizavimui: 
už 10 000 Eur buvo suremon-
tuotas Anykščių kultūros cen-
tro Kavarsko skyriaus pastato 
fasadas; 5 000 Eur buvo skir-
ta Anykščių menų centrui, 
Monsinjoro Alberto Talač-
kos bibliotekos įrengimui; 
A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 
muziejaus administracinio 
pastato-fondų saugyklos re-
novacijai skirta 100 000,00 
Eur. 

Taip pat, buvo restauruo-
ta-konservuota skulptūrinė 
kompozicija „Lietuvos kara-
lius Mindaugas“, esanti Šei-
myniškėlių (Vorutos) pilia-
kalnio teritorijoje. Vykdant 
poeto vyskupo A. Baranaus-
ko paminklo priežiūros dar-
bus atlikti paminklo graniti-
nių laiptų tvarkybos darbai. 
Minint holokausto Lietuvoje 
80-ąsiais metines buvo atlikti 
žydų žudynių vietos aplinkos 
priežiūros bei tvarkybos dar-
bai, įrengtas simbolinis grin-
dinio fragmentas.

Įgyvendinus religinių ben-
druomenių projektuose nu-
matytas veiklas buvo paga-
minti ir įrengti nauji Girelės 
sentikių cerkvės langai bei 
durys, atlikti Užunvėžių Šv. 
Mergelės Marijos bažnyčios 
dažymo darbai, Viešintų Šv. 
Mykolo Arkangelo bei An-
drioniškio Šv. apaštalo Petro 
ir Povilo bažnyčios elektros 
instaliacijos remonto darbai, 
Anykščių Šv. Mato bažny-
čios  granitinių laiptų tvarky-
bos darbai ir prisidėta prie ES 
lėšomis finansuojamo Troš-
kūnų Švč. Trejybės parapijos 
vykdomo projekto.

Didžiuojamės, kad Savival-
dybė yra tarp kelių išskirti-
nių šalies savivaldybių, pa-
sirašiusių bendradarbiavimo 
sutartis su Lietuvos mokslų 
akademija.

Detaliau su Anykščių ra-
jono savivaldybės 2021 m. 
veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. 
veiklos ataskaita galite susi-
pažinti interneto svetainėje 
https://www.anyksciai.lt/
turinys/veiklos-sritys/vei-
klos-ataskaitos/202.

Užsak. Nr.635 
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ANYKŠČIŲ TILTAI

Jaudulingas procesijos 
džiugesys

Procesija pirmiausia žengs 
aplink bažnyčią, apjuos bran-
giąją šventovę spindinčios 
monstrancijos ir spalvingų vė-
liavų šilko varsomis, džiugiais, 
giesmės sustiprintais žingsniais, 
smilkalų kvapu. 

Jonas rikiuoja baldakimą ne-
šančius vyrus, drąsiai didelę 
raudonos spalvos vėliavą ima 
Algimantas, kitą - Ramūnas, jo 
sūnus Jurgis, pirmyn atgal zuja 
tautiškai pasidabinusios kaspinų 
nešėjos. Maršalka Irmantas pai-
ma kryžių, iškilmingąjį, sidabru 
spindintį, dar iš grafų Marikonių 
laikų užsilikusį. Dar trūksta žmo-
nių. Pora žygių į bažnyčią -  ir 
visi reikalingi vyrai priprašomi, 

velkasi baltus apdarus, juosiasi 
juostomis per petį, ima vėliavas, 
dideles karūnas, taip pat ir ma-
žesnes, nors už visas ilgiausias, 
net penkių metrų, tačiau ne pa-
čias sunkiausias - vadinamąsias 
„barškančias vėliavas“. Mat jų 
viršūnėse įtaisyti skardiniai bum-
bulai, kurių viduje besiritantys 
akmenukai smagiai barška, pro-
cesijos iškilmingumą sustiprina.

Vos procesininkai pasiruošia, 
išsirikiuoja šventoriuje, tuoj iš 
bažnyčios atsklinda Viešpatį gar-
binanti giesmė, išeina po švelniai 
linguojančiu baldakimu spindin-
čią Monstranciją nešantis klebo-
nas Raimundas, suskamba maži 
varpeliai, jiems džiugiu skardesiu 
atsiliepė visi baltojo bokšto var-
pai. Spėriai žengiantys choris-
tai taip pat stengiasi, gieda labai 

Svėdasų didžiųjų apaštalų atlaiduose 
parodos ir susitikimai

uoliai, pakiliai, ir vargonininkas 
Valdas džiugus. Šiai iškilmei tik 
vienas žygis aplink šventovę.

Pamokslas apie didžiuosius 
apaštalus, apie tai, kaip baimė 
išauga į teisiojo drąsą, kaip per-
sekiotojas tampa išpažinėju, apie 
dviejų garsiųjų apaštalų bendrys-
tę ir reikšmę katalikų bažnyčiai: 
„Petrai, tu esi uola, ant kurios aš 
pastatysiu savo bažnyčią.“ Pa-
prastas žvejas pašaukiamas, rodo-
si, neįmanomai misijai, tačiau jis 
apdovanojamas šventosios dva-
sios įkvėpta drąsa. 

Jis sergi Jėzaus įstatymus, jo 
rankoje suspausti raktai simboli-
zuoja galią - leisti ar neleisti, atra-
kinti ar ne.

O antrajam, mokytam ir nar-
siam vyrui Pauliui apsireiškęs 
ir nuo žirgo nubloškęs Viešpats 
prataria: „Kodėl mane persekioji? 
Nebebūk Saulius, būk Paulius.“ 

Atsivertimo stebuklas: įtikėjęs 
gali dėl tikėjimo mirti. Vaizduo-
jamas su kalaviju, nes jo žodis, 
kai apaštalavo pagonių kraš-
tuose, buvo aštrus kaip kalavijo 
ašmenys. Kažkaip prisiminiau 
vienoje Romos bazilikoje maty-
tus Petro pančius, Šv. Pauliaus 
baziliką, kurios šventoriuje auga 
palmės, ir, žinoma, visų bažny-
čių motiną - didžiąją Šv. Petro 
baziliką. Iškilmingumas ir džiu-
gus suvokimas, kad iki didžiojo 
Svėdasų bažnyčios 500 metų 
pirmojo paminėjimo jubiliejaus 
teliko vienas vasariškas žingsnis 
– šią sukaktį švęsime titulinių 
Šv. archangelo Mykolo atlaidų 
iškilmėje. Pamaldos baigėsi di-
dingai nuskambėjusiu Svėdasų 
himnu, kurio žodžiai, atskleidę 
istorinę krašto didybę, legendas, 
pakvietė svėdasiškius susirinkti 
į būrį, vėl sugrįžti į Dievo laimi-
namus Svėdasus.

Karpiniuose - šventieji

Atlaidų dalyviai galėjo apžiū-

rėti tautodaolininkės parodą. 
Grafų Marikonių koplyčios 

- mauzoliejaus erdvėje, po go-
tikiniais skliautais veikė dai-
lininkės, karpymo, raižymo ir 
kitų liaudiškų menų meistrės 
Odetos Tumėnaitės Bražėnie-
nės iš Utenos tradicinių raižinių 
paroda - bene dešimt įstabių pa-
veikslų, juose pristatomi popu-
liariųjų šventųjų atvaizdai liau-
dišku stiliumi: Šv. Antanas, Šv. 
Pranciškus, Šv. Juozapas, Šv. 

Aloyzas ir kiti. Įmantru, tikslu, 
stebėtina, paveiku, tobula...

Bibliotekoje prisiminėme 
Svėdsuose kūrusius

Po Atlaidų susibūrimą Svė-
dasų bibliotekoje pradėjau pri-
simindamas svėdasiškius kūrė-
jus, čia gyvenusius ir kūrusius 
nuo seniausių laikų. 

Iškilmingai nusiteikę ir pasipuošę choristai. Iš kairės - Aldona 
Matiukienė, Valentina Maluiškienė, Irena Guobienė ir vargoni-
ninkas Valdas Trečiokas. 

Karpymo bei  liaudiško raižymo meistrė Odeta Tumėnaitė Bra-
žėnienė su įkvėpimu kalbėjo apie meną. 

Nors ir ne visos, bet labai daug knygų... 

Alaušo ežere išsiskleidus baltiems lelijų žiedams, žydint 
ir kvepiant liepoms, jų žieduose dūzgiant bitėms, kragams 
ir laukiams po melsvas vilnis saugiai vedžiojant jauniklius, 
vis dar sutemose baubiant baubliui, ryškiausiu, vešliausiu 
žalumu lapojant medžiams ir žolynams, žydint bulvėms, 
kvepiant šienui, jauniems žvirbliams linksmai šokinėjant 
ir čirškaujant ant šventoriaus mūro, svėdasiškiai šventė di-
džiausius savosios bažnyčios atlaidus - Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo šventę.

Procesijai pasirengę... 

Raimondas GUOBIS

Procesijos spalvingas iškilmingumas... 
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Zaporižėje - nerimas dėl okupantų artėjimo   

„Kai girdžiu, jog okupuotame Chersone ir Melitopolyje ūkininkai iš nevilties naikina 
braškių, trešnių, pomidorų ir agurkų derlių, man tiesiog kumščiai gniaužiasi iš pykčio“, - 
sakė šias gėrybes Zaporižės centre pardavinėjantis Sergejus Nikiforovas.

Dvidešimt metų šiuo verslu 
užsiimantis S.Nikiforovas teigia 
nepamenantis tokių didelių kai-
nų, kokiomis dabar tenka par-
davinėti daržoves ir vaisius. Mat 
anksčiau viskas buvo vežama iš 
dabar Rusijos okupuotų teritori-
jų, nuo seno garsėjusių sodinin-
kyste.

„Dėl iš ten atvežamo pigaus 
ir kokybiško derliaus Zaporižė-
je neapsimokėdavo ūkininkau-
ti, o dabar, Maskvai uždraudus 
iš okupuotų teritorijų vežti pas 
mus, kainos rekordiškai pakilo ir 
žmonės pikti, ne visi gali įpirkti“, 
- teigia S.Nikiforovas.

Vyriškio teigimu, vasaros pra-
džioje chersono ir Melitopolio 
apylinkių ūkininkai už kyšį su-
gebėdavo apeiti draudimus ir 
atvežti derlių, tačiau vėliau tai 
buvo griežtai uždrausta, o iš sun-
kvežimių teko trešnes bei braškes 
pilti į griovius. „Man nepaprastai 

gaila tų ūkininkų, jie juk dirbo, 
nepaisydami aplink lekiančių 
bombų, o še tau - visas derlius 
šuniui ant uodegos“, - keikėsi 
S.Nikiforovas.

Prieš užkalbindamas šį prekei-
vį, aš net keliose vietose stebė-
jausi, kodėl čia braškės ir trešnės 
kainuoja po 3-3,5 euro, kai net 
sostinėje Kijeve galima jų nusi-
pirkti  po eurą ar pusantro.

Šviežių vaisių ir daržovių kainų 
dydį Zaporižėje pastebėjo ir Me-
litopolio merijos darbuotoja Sve-
tlana Ustimenko. Šalia Juodosios 
jūros esantis Melitopolis yra va-
dinamas „vartais į Krymą“, todėl 
šį miestą Rusijos kariai okupavo 
jau pirmąją karo dieną.

S. Nikiforova ir daugelis me-
rijos darbuotojų iš Maskvos 
okupuoto Melitopolio pabėgo į 
regiono sostinę Zaporižę ir dabar 
dirba humanitarinės pagalbos, 
skirtos melitopoliečiams, centre.

„Zaporižėje agurkų kilogramas 
kainuoja 1,6-1,8 euro, o Melito-
polyje jie parduodami po 25-30 
centų, nes jų pilna, o išvežti par-
duoti ūkininkams neleidžiama“, 
- piktinosi S.Ustimenko.

Tačiau, kaip teigia moteris, 
užtat Melitopolyje visos kitos 
maisto prekės yra du-tris kartus 
brangesnės nei Zaporižėje, nes 
okupantai neleidžia jų įvežti iš 
Ukrainos teritorijos. Visokerio-
pai trukdoma žmonėms ir išvykti 
iš okupuotos teritorijos.

Išvykti galima tik nuosavu 
automobiliu, tačiau užuot sugai-
šus įprastas pusantros valandos 
kelionei į už 125 km esančią 
Zaporižę, tenka keliauti net tris 
ar keturias paras. Mat yra daug 
kontrolės punktų, o šie specialiai 
dirba tik dvi valandas per parą, 
tad reikia likti naktį laukuose, 
miegoti mašinose arba iš viso at-
sisakyti kelionės ir grįžti atgal į 
Melitopolį.

Be to, rusų kareiviai dėl men-
kiausios prasimanytos priežasties 
atsisako praleisti išvykstančius, 
nes nori, kad ukrainiečiai liktų 
gyventi okupuotoje teritorijo-
je, kurioje, deja, net nebeveikia 
ukrainietiškas mobilusis ryšys, 
o televizijos rodo vien rusiškus 
kanalus.

Rusų kariai tikrina gyvento-
jų telefonus ir, jei randa Ukrai-
ną palaikančių įrašų, vežasi į 
perauklėjimo paskaitas, o neretai 
ir areštuoja kelioms dienoms. 
Okupantai vis vien esą remiami 
mažumos gyventojų, o dauguma 
laukia, kol bus išvaduoti ukrai-
niečių karių.

Melitopolį atkovoti Ukrainos 
kariuomenei nebus lengva, mat 
okupantai užėmė jau šešiasde-
šimt procentų Zaporižės regiono 
teritorijos. Nepavyks greičiausiai 
atgauti ir labai vertingų antikinių 
aukso dirbinių, rastų Meltitopolio 
apylinkėse, kuriuos iš tenykščio 
kraštotyros muziejaus okupantai 
pagrobė ir išsigabeno.

Kai aštuoniasdešimt kilometrų 
tolėliau esančio Dnipro hostelyje 
pareiškiau, kad vykstu į Zapori-
žę, net trys jo gyventojai pasisa-
kė pabėgę iš Zaporižės dėl bom-
bardavimų grėsmės.

Tai, jog Zaporižė yra pafron-
tės miestas, darosi akivaizdu 
jau geležinkelio stotyje. Čia 
visi keleiviai privalo stoti į eilę, 
kruopščiai tikrinami dokumen-
tai, daiktai bei peržiūrimi tele-
fonų įrašai, nuotraukos.

Taip karo pradžioje buvau ti-

krinamas, kai atvykau traukiniu 
į Kijevą, nes sostinė tada labai 
baiminosi, kad Maskva gali siųsti 
diversantų. Odesoje bei Dnipre, iš 
kur atvykau į Zaporižę, nebuvo 
tokių skrupulingų patikrų, mat 
frontas nuo tų miestų yra tolėliau. 

Per visą mano viešnagę, tru-
kusią gerą  pusdienį, mieste be-
veik nuolat kaukė oro pavojaus 
sirenos, nors sprogimų nesigir-
dėjo. Iš Zaporižės jau išsikraus-
tė trečdalis gyventojų, tačiau 
likę bando nepasiduoti panikai.

Gatvėje pakalbintas Andrejus 
teigė nebijantis priešo puolimo, 
nes Zaporižė yra tapusi neįvei-
kiama. Užėmimą esą apsunkins 
ne tik gerai įtvirtinta gynyba, 
bet ir tai, jog į centrą priešas 
galės patekti tik persikėlęs per 
upę, o tiltus susprogdinus tai 
padaryti bus itin sunku.

(Nukelta į 14 psl.) 

Eldoradas BUTRIMAS
(Tęsinys- specialiai iš Zaporižės. Reportažų pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 2022-03-26).

Zaporižės centre esančio parko skulptūros nuo sunaikinimo 
saugomos smėlio maišais.

ŠiameZaporižės humanitarinės pagalbos centre aptarnaujami 
vien pabėgėliai iš Melitopolio, o pabėgėlių vaikai skatinami pieš-
ti, tikintis, kad taip jie užmirš patirtus sukrėtimus. 

Užrašas skelbia, kad reikia išsaugoti Zaporižę.

Iš padangų sukrautos barikados.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Planeta Žemė 1.
12:55 Mongolija.  
13:50 Mis Marpl. Kodėl nepa-
klausė Evans? . N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 William Kentridge sugrįži-
mas kur nebūta.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Gamtininko užrašai.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  
N-14.  
21:45 Dainuojančių mėsininkų 
klubas  N-7.  
23:20 Kitais metais, tuo pačiu 
laiku  N-14. (kart.).
01:15 40-ies ir vis dar skaistus  
N-14. (kart.).

06:30 Neramūs ir triukšmingi.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.

08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Skūbis Dū 2  N-7.  
11:40 Nauja diena  N-7.  
13:35 Jaunavedžiai  N-7.  
15:25 Paskutinis tėvų išbandy-
mas  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Žmogus-Voras  N-7.  
22:15 Seksas ir miestas  N-14.  
01:05 Patruliai (k)  N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai   N-7.
09:00 Pelenė ir paslaptingas 
princas  N-7.
10:40 Maloningasis vaiduoklis  
N-7.
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų  N-7.
13:55 Meilė keliauja laiku. 
Rubinė  N-7.
16:30 Kas čia kalba?  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Metam monetą   N-7.
21:00 Karas  N-14.
23:05 Pasekmė  N-14.
01:05 Divergentė . N-14 (kart.).

06:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal  (k)..

07:00 Galiūnų Pasaulio koman-
dinė taurė 2021  (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas.  
10:05 Filipinuose su Naidželu 
Marvinu.
11:05 Lūšies šuolis.
12:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
13:10 Paranormalūs reiškiniai   
N-7.  
14:15 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
15:15 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
22:30 Merė. Laivo prakeiksmas  
N-14.  
00:15 Gyvi numirėliai  N-14.  
01:10 Rytoj, kai prasidėjo karas 
(k)  N-14.  

06:15 100 metų propagandos.  
06:45 Pasirinkę Lietuvą.  
07:20 Mylėk savo sodą (k).
08:20 Alpių gelbėtojai  (k) N-7. 
10:20 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys 
N-7.  
18:45 Laukinis miestas   N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė  N-14. 
22:50 Prarastasis  N-7. .

01:35 Triušio urvas (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Atspindžiai. 
11:00 Vilniaus rajonų veidai. 
Markučiai. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Auksinė komanda. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Keit ir Kunas. Dingusių 
draugų paieškos.
15:30 Drakonų princas.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Talaka  (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai.  
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Prancūzija 
– Italija.  
24:00 Panorama (kart.).
00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Dainuojančių mėsininkų 
klubas N-7 (kart.).

06:10 Krovinių karai  (kart.) N-7.
06:35 Pavojingiausi Indijos 
keliai (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.

08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Ant dviejų ratų.  
11:00 Kietuoliai  N-7.
11:30 Pamirštų salų paslaptis  
N-7.
12:35 Besikeičianti planeta  
N-7.
13:55 Išlikimas N-7.
14:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rungtynės 
Telšių „Džiugas“ – Vilniaus 
„Riteriai“.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Loganas  N-14 (kart.).
01:00 Liusė aukštybėse N-14.

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Grilio skanėstai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu .  
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Grilio skanėstai.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina   N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Neatrasta Rusija.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu .  

19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Klausimėlis.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Egzotiniai keliai.
08:30 Egzotiniai keliai.
09:00 Orijaus kelionių archyvai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Egzotiniai keliai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:15 Orijaus kelionės. 
16:50 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:25 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Sukilėlis rugiuose.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Sukilėlis rugiuose.
23:30 Orijaus kelionės. 
00:05 Orijaus kelionių archyvai.
01:15 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7. 
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
12:30 (Ne)emigrantai.    
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Slėpynės  N-14.  
22:55 Grančesteris  N-14.  
23:45 Hadsonas ir Reksas  
(kart.).
00:30 Mes iš Ukrainos (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Mano kaimynė – porno-
žvaigždė  N-14.  
00:40 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:35 Seksas ir miestas (k)  
N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos plane-
ta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Maisto kelias  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Aistros spalva N-7.
12:00 Nuodėminga žemė N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Už priešo linijos  N-14.
00:50 Naktinė pamaina  N-14.
01:45 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k)  N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7.  

12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas   N-7.  
18:30 Čikagos policija N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Diunkerkas  N-14.  
23:00 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7.  
00:50 Gyvi numirėliai (k) N-14.  
01:45 Merė. Laivo prakeiksmas 
(k) N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka (k) N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Pražūtinga nuoma  N-14.  
22:45 Prancūziška žmogžudystė  
(k) N-14. 
00:35 Stebuklas  N-7.  
01:35 Uždrausto miesto intrigos 
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Euromaxx.  
08:20 Nežinomi žmonės  (kart.).
08:50 Mokslo sriuba  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Talaka. Katerina Pytleva  
(kart.).
12:50 Fokusas  (kart.).
13:40 Duokim garo!  
15:00 Istorijos detektyvai.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Drakonų princas (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7. 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 Didieji kompozitoriai. 
Mozartas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Anglija – 
Norvegija.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Aš – ralistas  (kart.).
08:50 Gazas dugnas  (kart.).

09:20 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
09:50 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Kietuoliai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Vieniši tėvai N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:05 Melas vardan tiesos  
N-7.
00:00 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas  S.
01:40 Skubi pagalba  N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija - vasara.  
07.00 Išpažintis su Marija.  
07.30 Aiškiaregė   N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
11.10 Neišsižadėk   N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai   
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi.
17.30 Misija - vasara.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
13:30 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
14:30 Jūs rimtai?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. .
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Ofelija.
20:30 Krepšinis į trasą.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:05 Delfi RU.
00:35 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasaulio puodai.  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Slėpynės  N-14.  
22:55 Grančesteris  N-14.  
23:45 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:30 Pusryčiai pas kaimyną  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   
N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Sabotažas   N-14. 
00:40 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:35 Viešpatavimas (k)  N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje   N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Vestuvių metai  N-14.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  (k) 
N-7.  
09:30 Kalnietis  (k)  N-7.  
10:35 Čikagos policija (k)  N-7. 

11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Mirties kelias  N-14.  
22:45 Griaustinio dienos (k) 
N-14.  
00:50 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7. 
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:05 Nebylus liudijimas  (k) 
N-14.  
01:10 Stebuklas  N-7.  
02:15 Uždrausto miesto intrigos 
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Draugiška Lietuva.  
07:00 Šecherazada. 

Nepapasakotos istorijos  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą  (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
Biologas, biofizikas Vincas 
Būda.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora  (kart.).
12:20 Kelias  (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:45 Čia – kinas  (kart.).
14:15 Veranda  (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Mano geriausias drau-
gas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Teroro akivaizdoje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Švedija – 
Šveicarija.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.

08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0   N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
19:25 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija   
N-7.
21:10 Ta nejauki akimirka N-14.
23:10 Pajėgos  N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.  
07.00 Reali mistika   N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti. 
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Automobilis už 0 eurų.
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Delfi interviu.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Programa.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:10 Delfi RU. 
00:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 7 Kauno dienos.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija.N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Slėpynės  N-14.  
22:55 Grančesteris  N-14.  
23:45 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:30 7 Kauno dienos  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4 N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k)  
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Viešpatavimas  N-14.  
00:50 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:45 Mano kaimynė - porno-
žvaigždė (k)  N-14. 

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje   N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pagrobti vaikai  N-14.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:00 FTB  (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7. 
10:35 Čikagos policija (k)  N-7. 
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  

12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Griaustinio dienos  N-14.  
23:05 Diunkerkas (k) N-14.  
01:05 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7. 
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka (k) 
N-7.  
14:20 Nina N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:05 Pražūtinga nuoma (k) 
N-14.  
00:50 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Draugiška Lietuva.  
07:00 Šecherazada. 

Nepapasakotos istorijos  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
Matematikas Konstantinas 
Pileckas.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis  (kart.).
12:20 Smalsumo genas  (kart.).
12:50 Atspindžiai  (kart.).
13:15 Vilniaus rajonų veidai. 
Markučiai  (kart.).
13:45 7 Kauno dienos  (kart.).
14:15 Mokslo sriuba  (kart.).
14:45 Didieji kompozitoriai.  
Mozartas. (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2   
N-7.  
19:00 Smalsumo genas  (kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Vokietija 
– Ispanija.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.

07:20 Kobra 11  N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0 N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:00 Robinas Hudas  N-14.
23:20 Pajėgos  N-14.
00:15 Skubi pagalba   N-14.
01:15 Gerasis daktaras   N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT.  
07.00 Reali mistika   N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
13:30 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Krepšinis į trasą.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Sukilėlis rugiuose.
20:30 Verslo požiūris.
21:00 Gerai gyvenam.
21:30 Krepšinis į trasą.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto
22:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:05 Delfi RU. 
00:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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trečiadienis 2022 07 13



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. liepos 9 d.

ketvirtadienis 2022 07 14

penktadienis 2022 07 15

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Mūšio laukas.  
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
Dniepru per Ukrainą.  
13:30 Čia mano sodas  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Slėpynės  N-14.  
22:55 Grančesteris  N-14.  
23:45 31-oji nuovada  N-7  
(kart.).
00:30 Mūšio laukas  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.    
20:00 Nuo... Iki....  

20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Baltųjų rūmų šturmas  
N-14.  
01:10 Mirtinas ginklas  N-7. 

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Terminatorius 2. Teismo 
diena  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:30 Kalnietis (k)  N-7. 
10:35 Čikagos policija  (k) N-7. 
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.

14:50 Teisingumo agentai   N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Mirties prabudimas  N-14.  
22:50 Mirties kelias (k) N-14.  
00:35 Strėlė N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k)  N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Poklen ir de Bomonas   
N-14.  
22:50 Nebylus liudijimas  (k) 
N-14.  
00:55 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos  (kart.).

07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
Archeologas Vladas Žulkus.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos  (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
13:45 Legendos.   (kart.).
14:45 Teroro akivaizdoje (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2   
N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Automobilių karai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Prancūzija 
– Belgija.  
24:00 Kol kregždės sugrįš  N-7.  
01:50 Čia – kinas  (kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
08:50 Ant dviejų ratų  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.

10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
11:55 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
19:25 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:00 Pašalintieji  N-14.
23:00 Pajėgos  N-14.
23:55 Skubi pagalba N-14.
00:55 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika   N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
11.10 Neišsižadėk   N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi.
17.30 Aiškiaregė   N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk   N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.  
23.30 Gyvi.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
13:30 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Gerai gyvenam.
14:30 Orijaus kelionės.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Kasdienybės herojai. 
19:00 Investavimo akademija.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų 
21:30 Gyvenimas inkile
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:05 Delfi RU. 
00:35 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Gimę tą pačią dieną.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:15 Kietas faras   N-14.  
00:15 Kova  N-14.

06:15 Pakvaišusi porelė.
06:50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   
N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Pagrobimas 3  N-14.  
23:10 Traukinių žymėjimas 

2  S.  
01:25 55 žingsniai   N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Legenda apie Korą.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:00 Lidl grilio talentai.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ledynmetis  N-7.
21:05 Insurgentė  N-14.
23:30 Kruvini pinigai  N-14.
01:50 Terminatorius 2. Teismo 
diena  N-14 (kart.).

06:00 FTB (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  

18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Kitas pasaulis. Kraujo 
karai  N-14.  
23:15 Mirties prabudimas (k) 
N-14.  
01:05 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) 
N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7. 
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k)  
N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje   N-14.  
23:15 Vienišas vilkas  N-14.  
01:15 Poklen ir de Bomonas 
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos   (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).

07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė  (kart.).
12:20 Anykščių kraštas. Prima 
Bučytė-Petrylienė (kart.).
12:50 Stambiu planu  (kart.).
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida Lietuvos kolumbai. 
14:45 Automobilių karai  
(kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Gamtininko užrašai  
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
19:00 Talaka. Julija Mickevič.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai.  
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Austrija – 
Norvegija.  
24:00 Utioja, liepos 22-oji   
N-14.
01:35 Kol kregždės sugrįš  
N-7. (kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.

08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai   N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai,
22:00 Šauniausi policininkai 
2  N-14.
23:55 Pašalintieji  N-14 (kart.).
01:40 Melas vardan tiesos  
N-7 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Klausimėlis.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50 Aiškiaregė   N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Gyvi.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
14:00 Kasdienybės herojai.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
Nerijumi.
17:55 Kenoloto.
18:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
Nerijumi.
18:30 GOGENAS. Kelionė į 
Taitį. N-14
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Neracionalus žmogus. 
N-14
00:50 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.



2022 m. liepos 9 d.

šeštadienis 2022 07 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo 
dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos  (kart.).
06:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
(kart.).
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Josemičio slėnis.
12:45 Borneo. Senovės rojus.
13:35 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Praeitis ateičiai  N-7.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.  
22:25 Džo Bleko viešnagė  
N-14.
01:20 Kietas faras  N-14. 
(kart.).

06:30 Neramūs ir triukšmingi.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:25 Tomas ir Džeris. 
Sugrįžimas į Ozo šalį..
11:05 Peliukas Stiuartas Litlis.
12:50 Šaunusis penketukas.
14:45 Širdys plaka garsiai  N-7.  
16:45 Nuogas ginklas: iš polici-
jos metraščių  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Gnomai.
21:10 Krokodilas Dandis. 

Sugrįžimas  N-7.  
22:55 Mergų balius  N-14.  
00:55 Pagrobimas 3 (k) N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.  
09:30 Maisto kelias.  
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis  N-7.
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų  N-7.
13:50 Karatė berniukas 3   N-7.
16:10 Gabalėlis dangaus  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Bibliotekininkas 3: Judo 
taurės prakeiksmas  N-7.
21:20 Meilės reikalai  N-14.
23:55 Nuodėmės karalienė  
N-14.
01:50 Už priešo linijos  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  (k) N-7.  
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Varom!  N-7.  
09:30 Gepardai ir aš.
10:40 Filipinuose su Naidželu 

Marvinu.
11:45 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
12:50 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:55 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
14:55 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Čapis   N-14.  
00:15 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  
02:15 Kitas pasaulis. Kraujo 
karai (k) N-14.  

06:25 Pasirinkę Lietuvą.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni   
N-7.  
13:30 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
14:35 Mylėk savo sodą.
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Vera  N-14. 
22:50 Gernika  N-14.  
00:55 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Auksinis protas.  
07:15 Mokslo ekspresas  
(kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Atspindžiai.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
14:30 Sakalai .
16:10 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
17:00 Veranda.  
17:30 Nežinomi žmonės.  
18:00 Anykščių kraštas. 
Čikagos knygnešys Kazys 
Rožanskas. 
18:30 Legendos.  
19:25 Vizionieriai. Patricija 
Jurkšaitytė.
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai. 
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Danija – 
Ispanija.  
24:00 Širdies signalai  N-7.  
01:15 Dabar pasaulyje.  
01:40 Panorama  (kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.

06:35 Pavojingiausi Indijos 
keliai (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Aš – ralistas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Aurum 1006 km lenk-
tynės.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Iki galo! N-7.
23:55 Šauniausi policininkai 2   
N-14 (kart.).
01:40 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas  S (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Misija: laukinė gamta.
08.30 Pokalbiai prie jūros.  
09.00 Aiškiaregė   N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Misija - vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.
12.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Grilio skanėstai.  
17.30 Vantos lapas   N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas   N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Vilkų problema.
21.55 Kalėjimo pradžiamoks-
lis.

22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
01.00 Teisingumo agentai  
N-7.
02.50 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Egzotiniai keliai.
08:30 Egzotiniai keliai.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gerai gyvenam.
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Savanoriai.
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:15 Orijaus kelionių archyvai.
16:50 Orijaus kelionių archyvai.
17:25 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Neracionalus žmogus. 
N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Neracionalus žmogus. 
N-14
23:15 Orijaus kelionių archyvai.
23:50 Orijaus kelionių archyvai.
00:25 Orijaus kelionių archyvai.
01:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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įvairūs

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, MB , IĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

Svėdasų didžiųjų apaštalų atlaiduose parodos ir susitikimai
(Atkelta iš 8 psl.)

Trumpai peržvelgėme Šim-
tmečio svėdasiškių galerijos 
asmenybes. Ypač kun. Aleksan-
drą Bublį MIc (1872 - 1938), 
kurio 150 metų sukaktį šiemet 
minėsime. Jis - kan. Juozo 
Tumo - Vaižganto kraštietis, 
jaunų dienų bičiulis, smagus 
vyras, mėgęs gerą draugiją, 
gebėjęs viskuo, ką turi, dalytis. 
Daugelį metų audringai nu-
gyvenęs, nusprendė radikaliai 
savo likimą pakeisti. Nebeno-
rėjo klebonauti -  norėjo uoliai 
tarnauti, paklusti, įstojo į Mari-
jonų vienuolyną ir veikiai buvo 
vyresnybės pasiųstas į misijas 
JAV. Ten uoliai darbavosi sielo-
vados srityje, be to, dirbo ir lie-
tuvių gimnazijoje. Pasižymėjo 
kaip gabus publicistas: paskel-

bė nemaža sąmojingų straips-
nių, kuriuose kritikavo netin-
kamus įpročius,vaizduodamas 
lietuvių gyvenimą tolimojoje 
šalyje.

Raimondo Guobio knygų apž-
valgos valandėlei toks pavadini-
mas pasirinktas neatsitiktinai. 

Prieš tris dešimtmečius pra-
dėjęs intensyviai rašyti, nors  
ėmiausi to ir šiek tiek anksčiau, 
1992 m. parengiau Inkūnų para-
pijos istorijos rankraštį, jį įrišau 
į didelį aplanką kietais viršeliais 
ir nedrąsiai svajojau apie knygą. 
Tas rankraštis knyga tapo tik po 
trejų metų, tačiau ir tuomet buvo 
viena pirmųjų tokio tipo knygų 
krašte. Po to atėjo eilė Skiemo-
nims - gimė labai įdomi ir smagi 
aukštųjų kalvynų krašto istorija, 
o knyga apie Andrioniškį – pa-
sakojimas, turintis vesterno ats-

palvį. Metams bėgant rikiavosi 
ir kitos knygos - apie svėdasiškį, 
ilgametį Traupio parapijos klebo-
ną kun. Steponą Galvydį, jubilie-
jiniams 2000 metams skirta kny-
ga „Anykščių krašto bažnyčios“, 
senų, tarpukario laikų fotografijų 
albumai apie Svėdasus, Troš-
kūnus, Skiemonis, Anykščius, 
siaurąjį Švenčionėlių - Panevė-
žio geležinkelį, Anykščių krašto 
miškus, pokario partizanus.

Ko gero, reikšmingiausi, pro-
duktyviausi treji pastarieji metai. 

„Stoties viršininko istorijos“ 
- linksmi esė, istoriniai pasa-
kojimai, pamąstymai, įspūdžiai, 
patirti bendraujant su Siauruko 
muziejų lankančiais žmonėmis. 
„Jaunoji Lietuva“ ir „Anykščių 
krašto šauliai“ - visuomeninių 
organizacijų veiklos tarpukariu 
tyrinėjimų diptikas, prie kurio 

netrukus turėtų prisidėti knyga 
apie Pavasarininkus. Butėnų kai-
mo istorija - didžiulė ir kažin, ar 
savo turiniu bei apimtimi pralen-
kiama knyga apie gimtąjį sodžių. 
Tą pačią butėnišką temą pratęsė 
albumas „Kelminio pasaka“  - 
pasakojimas apie liaudies meis-
trą Zenoną Valuntą ir jo unikalų 
medžio skulptūrų sodą. Taip pat 
praeitais metais išėjo gretimo 
Vyžuonų krašto istorijos knyga 
„Žalsvųjų saulėlydžių krašte“ – 
tikras „bestseleris“, mat  visas 
tiražas buvo išpirktas per porą 
mėnesių. Ir galiausiai -  šių metų 
tvarinys „Žalioji: 1977 - ųjų tvis-
tas“. Paskutinis darbas, žygį di-
desnės knygos apie gimtąją para-
piją vainikuojantis, - spaustuvei 
atiduota  Svėdasų bažnyčios isto-
rija, kuri skiriama 500 metų nuo 
jos pirmojo paminėjimo sukaktį  

pasitinkančiai Šv. archangelo 
Mykolo šventovei. Knygų va-
landėlę, į kurią susirinko apie tris 
dešimtis besidominčių, pagyvino 
gitara grojantis svėdasiškis Algi-
mantas Baronas, atlikęs klajūniš-
kąją „Aš valkata, aš kelio brolis“ 
bei dar keletą dainų. 

O po pietų iki pat sutemų 
daugelyje vietų šurmuliavo pa-
kermošiai - giminių ir bičiulių 
susiėjimai su alučiu, gardžiu už-
kandžiu, mielu pasišnekėjimu 
ir dainomis. Kaip puikiai, ža-
dindama ilgesį, atverdama sielą 
grožiui, skambėjo šienpjovių 
daina „Šių naktį, par naktį...“ 
Smagus dalykas tie vasaros 
atlaidai. O dabar skaičiuosime 
laiką iki Oninių, Magdalenos, 
Porciunkulės, Lauryno, Žoli-
nių, kol, šventę po šventės pasi-
tikdami, ir rudens sulauksime.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844. 

Dažo namus, stogus šiferi-
nius ir skardinius. Lydo rulo-
nine danga. Dengia įvairius 
stogus. 

Tel. (8-658) 37897.

dovanoja
Mėnesio amžiaus 2 kačiukus 

ir 1 katytę. Juodai balti, neveis-
liniai, tvarkingi, nukirminti.

Tel. (8-698) 58088, Daiva. 
Anykščiai.

Mėšlą (patiems išsivežti).
Tel. (8-683) 63525.

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai. Fasadų dažymas, stogų 
dengimas, skardinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Įvairūs statybos darbai, gip-
so sukimas, laminato dėjimas, 
karkasų darymas, plytelės, 
įvairūs smulkūs darbai.

Tel. (8-676) 48336.

Namų fasadų, laiptinių da-
žymas, butų remontas, stogų 
remontas. 

Tel. (8-605) 02472.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

(Atkelta iš 9 psl.)

Andrejaus nuomone, zapori-
žiečių ryžtą nepasiduoti didina ir 
istorinis pyktis, mat Kremlius ne-
tesėjo vietos kazokams duoto pa-
žado neriboti jų laisvės. Zaporižė 
yra garsi visoje Europoje dėl Vi-
duramžiais čia egzistavusios kari-
nės kazokų valstybės, pavadintos 
seče („sečė“ - lageris, stovykla).

Į sečę būrėsi ukrainiečiai, ne-
norintys tarnauti gretimų LDK, 
Lenkijos, Rusijos, Krymo toto-
rių valstybių ponams, nenorintys 
tapti beteisiais baudžiauninkais. 
Vėliau prie ukrainiečių kazokų 
ėmė jungtis pabėgėliai iš įvairių 
šalių - LDK, Lenkijos karalys-
tės, Rusijos, Bulgarijos, Serbijos, 
Moldovos, Vengrijos, Krymo.

Pirmoji sečė 1552 metais įsi-

kūrė chorticės saloje, dabartinio 
Zaporižės miesto pakraštyje.

Tuo metu Zaporižės žemės 
priklausė Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei, kuri po 1362m. 
pergalės Mėlynųjų Vandenų 
mūšyje netoli Kijevo išsiplėtė 
net iki Juodosios jūros. 

LDK Zaporižės stepes valdė tik 
formaliai, mat nei vieniems pa-
tiems lietuviams, nei vėliau kartu 
su Lenkijos karalyste tos terito-
rijos nepavyko perimti į visišką 
kontrolę. Palei Dniepro upę nusi-
driekusios stepės buvo vadinamos 
„laukinėmis žemėmis“, nes jose 
bastėsi ir plėšikavo kas tik nori. 

Zaporižės apylinkes kontro-
liuoti buvo ypač sunku, mat 
Dniepro upė čia net  aštuo-
niasdešimt kilometrų teka per 
slenksčius ir krioklius, todėl 

salose įsikūrę žmonės jautėsi 
nepasiekiami. Nuo tų krioklių 
yra kildinamas ir Zaporižės pa-
vadinimas -  „už slenksčių“. 

Zaporižės sečė dėl įvairių su-
metimų buvo kas keliasdešimt 
metų perkeliama vis į kitą vietą, 
tad iš viso buvo įsikūrusi  net 
aštuoniose vietovėse. Kovoda-
mi su tose žemėse ilgai viešpa-
tavusiais Krymo totoriais, kazo-
kai įgijo didelę karinę patirtį ir 
tapo pageidautinais samdiniais 
Dviejų Tautų Respublikoje, ta-
čiau  joje kazokams nenorėta 
suteikti norimų politinių tei-
sių, todėl Zaporižės sečė vėliau 
pasirinko draugystę su carine 
Maskva. Ši juos pasitelkė tiek 
kovose su Abiejų Tautų Respu-
blika, tiek kituose karuose.

Rusijos caras Petras I -asis 

Zaporižės sečę  1709 metais 
uždarė ir iškėlė į kitą regioną, o 
1775 metais po pergalingo karo 
su Turkija carienė Jekaterina ll 
sečę išvis likvidavo, o kazokų 
lyderius ištrėmė į Sibirą.

Zaporižės sečės vietoje Rusi-
ja 1770 metais pastatė tvirtovę. 
Gyvenvietę imta vadinti Alek-
sandrovsku, taip pagerbiant 
tvirtovę pastačiusį Rusijos ge-
nerolą Aleksandrą Golicyną. 

Zaporiže miestas buvo pava-
dintas tik 1921 metais. Sovie-
tmečiu Zaporižė tapo svarbus 
pramonės centras, tad jo gyven-
tojų skaičius ėmė sparčiai augti. 

Čia iškilo Dnepropetrovsko hi-
droelektrinė, buvo pastatyta mil-
žiniška plieno lydymo gamykla, 
automobilių fabrikas, visai šalia 
atsirado didžiausia Europoje 

Energodaro atominė elektrinė.
Pastarąją prieš kelis mėnesius 

užgrobė Maskvos okupantai. 
Prieš karą  Zaporižėje gyveno per 
0,7 mln. žmonių, pagal gyventojų 
skaičių miestas yra šeštas šalyje.

Šiuo metu gyventojų Zapo-
rižėje yra sumažėję maždaug 
trečdaliu. Čia veikia ne tik pa-
galbos pabėgėliams iš Melito-
polio būstinė, bet ir paramos 
bėgliams iš Mariupolio centras.

Tiesa, pastarasis rūpinasi se-
niau į miestą iš Mariupolio at-
vykusiais tautiečiais, nes dabar 
iš ten išvykti leidžiama tik į Ru-
siją. Zaporižė gyvena santūriai, 
teatrai ir muziejai čia uždaryti, 
nedaug tėra veikiančių kavinių, 
tad nėra tokio šurmulio ir atsi-
palaidavimo, kaip kad Lvive, 
Odesoje ar Dnipre.

Anykščių tiltai

Zaporižėje - nerimas dėl okupantų artėjimo

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

perka

siūlo darbą

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus 
g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

 El.p. reklama@anyksta.lt
Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
ieško 

laikraščių platintojo. 
Tel. (8-687) 25892.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-609) 92144.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1500 
Eur/mėn. į rankas;

2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1900 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis 

tiesimas). Atlyginimas nuo 1500 iki 3000 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones ir transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis I-V : mob. tel. (8-691) 86121, el.p.: info@gensera.lt

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Sodybą su žeme, gali būti 
miške ar vaizdingoje vietoje 
prie ežero ar upės, pageidau-
tina vienkiemis. 

Tel. (8-611) 01110. 

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Siūlykite įvairius varian-
tus.  

Tel. (8-641) 55554.

Namą arba sodybą Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-671) 61261.            

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315. (8-687) 93058, (8-616) 25401.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIesIoGIAI PerKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, (8-699) 34217.

VerŠeLIUs 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIs

Brangiai perku arba nuomoju 
0,5-2 ha žemės ūkio 
paskirties sklypus 

Vilpišių, Kaspariškių, Laviškio, 
Bugeniškio, Žibučių, Kabošių, 
Šlaitų, Garbėnų, Pakėnų bei 

kitose kaimyninėse apylinkėse. 
Gali būti apleisti.

 Tel. (8-614) 23749.

Kuras

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. Įvairi statybinė me-
diena.

Tel. (8-600) 22488.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Įvairios būklės mišką. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-694) 13180.

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
pievas. Gali būti nedideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai, ŽŪ technika

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, GAZ-53, savivartę prie-
kabą.

Tel. (8-600) 17621.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 
parduoda 4 mėn. (juodas), 

rudas dedekles vištas 
(kiekis ribotas). 

Išankstinė registracija tel. 
(8-611) 32392.

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

     (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 30 eurų.

Kita

Skerdykla nuolat - lietuviškos, 
atvėsintos, patikrintos kiaulie-
nos rinkinius (galva, kepenys, 
kojos, kt.). Kaina su pristatymu 
į namus 10 Eur. Pažandės 1,5 
Eur/ kg, kiaulienos puselės. 

Tel. (8-603) 27974. 



2022 m. liepos 9 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
liepos 9-11 d.d. - priešpilnis.

Amalija, Prudencija, Rufina, 
Gilvainas, Eirimė.

Marcelina, Veronika, Marcė, 
Algirdas, Algirdė, Leonardas, 
Vera.

šiandien

liepos 10 d.

vardadieniai

oras

+13

+20

liepos 11 d.
Benediktas, Vilmantas, Pijus, 
Šarūnė, Kipras.

Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

Skelbiama prenumerata 
2023-iems metams

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje, visuose Lietuvos pašto skyriuose, www.anyksta.lt, telefonu - (8-381) 59458 
arba (8-686) 33036. Mobilųjį laiškininką galima išsikviesti paskambinus trumpuoju numeriu 1842 arba 870055400. Jis
nemokamai atvyks jau kitą dieną po iškvietimo. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 99 (120)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 80

Atsiimant „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)  
bei „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 80
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 65

Prenumerata priimama nuo birželio 6 iki liepos 31 dienos. Dovana - žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumerata.

Mūsų laukia 100 susitikimų!

Amiliutė ant Palatavio piliakalnio skaito laišką 
Lietuvos valstybės vadovui - profesoriui, prezidentui

- Žemė! - džiugiai šūkteli po 
laivo katastrofos išsigelbėjęs 
keleivis, brisdamas į krantą.

- Mėsa! - džiaugiasi tenykš-
čiai žmogėdros, lįsdami iš pa-
krantės krūmų.

***
Apsipylusi ašaromis pas 

mamą atbėga dukra.
- Kas nutiko, Onute?
- Tėtis plaktuku pataikė sau į 

pirštą!
- Tai kodėl verki tu?
- Aš iš pradžių juokiausi!..

***
Įdiegė į automobilį Windows 

operacinę sistemą. Važiuoja au-
tomobilis ir sustoja sankryžoje: 
per gatvę eina nerealaus grožio 
blondinė. Lange pasirodo už-
rašas: „Jei norite šį vaizdą iš-
saugoti kaip ekrano užsklandą 
- spauskite akseleratorių“.

***
Inspektorius lanko kalėjimą. 

Visi kaliniai atsistoja, tiktai 
vienas sau ramiai sėdi. Inspek-
torius:

- Kodėl tu neatsistoji?
- Mane nuteisė penkerius me-

tus sėdėti, - atsako kalinys.

***
Žmona bando išmokyti šunį 

tarnauti. Vyras po kelių nesė-
mingų bandymų jai sako:

- Brangioji, taip tau nieko ne-
išeis...

- Nieko, - atsako žmona, - iš 
pradžių man ir su tavim nekaip 
sekėsi.

Tėve brungus, Vade mūsų,
Kurs žadi apgint nuo rusų,
Puolu nuolanki į kojas -
Pusbačius tavus bučiuoju. 

Ši diena – didžiai svarbi, -
Minim Mindaugą visi. 
Iš Anykščių vaikis buvo -
Tik dėl to valdžion pakliuvo.

Bet dabar aš prie esmės -
Kaip tikiuosi, kad padės.
Nepamirški tu varguolių,
Kur infliacija užpuolė. 

Pensija labai maža,
Brungsta  baisiai elektra. 
Varškę valgau ne kasdieną...
Ir kiauliena - jau naujiena.

Nors kuntrybės aš turiu -
,,Ksanaksą“ dabar geriu. 
Į Šaulius įstot galėčiau,
Jei valstybei tik padėčiau.


